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Sessió 15 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a dos quarts d’onze del matí i quatre 
minuts. Presideixen les secretàries primera i quarta de la Mesa del Parlament, Anna Simó i 
Castelló i Ramona Barrufet i Santacana, acompanyades del secretari, Javier Rivas Escamilla. 
Assisteixen la Mesa els lletrats Mercè Arderiu i Usart i Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Joan Ramon Casals i Mata, Violant 
Cervera i Gòdia, Natàlia Figueras i Pagès, Montserrat Fornells i Solé, Lluís Guinó i Subirós, 
Maria Dolors Rovirola i Coromí, Marc Sanglas i Alcantarilla i Jordi-Miquel Sendra Vellvè, pel 
G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serrano, Sergio 
Sanz Jiménez i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Eva Martínez Morales, Raúl 
Moreno Montaña i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Hortènsia Grau Juan i 
Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría Santigosa i Alber-
to Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Sergi Saladié Gil, pel G. P. de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el representant de la cooperativa d’arquitectes LaCol Eli-
seu Arrufat Grau; el president de l’associació Arquitectes per l’Arquitectura, Ramon Sanabria 
Boix; l’arquitecte Norberto Beirak; l’arquitecte Rubén Navarro González; la presidenta 
de l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat, Núria Pedrals i Pugés; el president de l’Agru-
pació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya, Sebastià Jornet i Forner; el president del 
Consell d’Escoles d’Arquitectura de Catalunya, Jordi Ros Ballesteros; el representant de la 
Federació de Municipis de Catalunya Pere Montaña Josa, i el representant de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques Pere Pons Vendrell.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i Solivella (tram. 250-

00655/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 252, 40; esmenes: BOPC 294, 32).

2. Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels trens accessibles 
del servei de rodalia (tram. 250-00668/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 262, 29; esmenes: BOPC 305, 34).

3. Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens de rodalia (tram. 250-
00747/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 281, 18; esmenes: BOPC 316, 26).

4. Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es construeixin al Vallès (tram. 
250-00667/11). Marc Sanglas i Alcantarilla, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, Sergi Saladié Gil, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 262, 27).

5. Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu 
del canal Segarra-Garrigues (tram. 250-00682/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
262, 44; esmenes: BOPC 305, 36).

6. Compareixença en comissió d’una representació de la cooperativa d’arquitectes 
LaCol amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 353-00264/11). Comissió de Ter-
ritori. Substanciació.

7. Compareixença en comissió del president de l’associació Arquitectes per l’Arquitectu-
ra amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 353-00277/11). Comissió de Territori. 
Substanciació.

8. Compareixença en comissió de Norberto Beirak, arquitecte i urbanista, amb relació al 
Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 353-00266/11). Comissió de Territori. Substanciació.

9. Compareixença en comissió de Rubén Navarro González, arquitecte i professor, amb 
relació al Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 353-00267/11). Comissió de Territori. Subs-
tanciació.

10. Compareixença en comissió d’una representació de l’Agrupació Arquitectura i Sos-
tenibilitat amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 353-00270/11). Comissió de 
Territori. Substanciació.
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11. Compareixença en comissió del president de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 353-00279/11). Comissió 
de Territori. Substanciació.

12. Compareixença en comissió del president del Consell d’Escoles d’Arquitectura de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 353-00278/11). Comissió 
de Territori. Substanciació.

13. Compareixença en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 353-00255/11). Comissió 
de Territori. Substanciació.

14. Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 353-00256/11). Co-
missió de Territori. Substanciació.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Molt bon dia a tothom. Atès que els portaveus ja hi són, comencem aquesta comissió.
I començo excusant la presidenta i el vicepresident de la comissió, que aquest matí 

no hi poden ser; el vicepresident, a la tarda tampoc. Presidiré, aquest matí, jo mateixa, 
en tant que membre de la Mesa del Parlament. I, en primer lloc, els vull dir si tenen al-
guna qüestió sobre l’ordre del dia o alguna substitució per comunicar.

Marina Bravo Sobrino

Nosotros. En el partido de Ciudadanos, Laura Vílchez sustituye a Francisco Javier 
Domínguez.

(Marc Vidal i Pou demana per parlar.)

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Senyor Vidal?

Marc Vidal i Pou

Sí. Demanàvem fer en primer lloc els punts 2 i 3; els punts 2 i 3, poder-los fer en pri-
mer lloc, donat que ja tenim persones que els interessen aquests punts.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Senyors portaveus, tothom estaria d’acord a fer una modificació de l’ordre del dia 
per tal que els punts 2 i 3 passessin a ser els punts 1 i 2? (Pausa.) O, en tot cas, si volen 
fer el debat conjunt dels punts 2 i 3, atès que són sobre la mateixa qüestió d’accessibili-
tat...? (Veus de fons.) Per tant, canvi en l’ordre del dia i acumulació dels debats? (Pausa.)

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, doncs, sense cap inconvenient, però ens consta que hi ha una transacció que s’es-
tà ultimant, entre Junts pel Sí i el Partit Socialista, sobre la tercera qüestió. Ens consta 
que en aquests moments s’està picant amb un ordinador, la transacció. (Joan Ramon 
Casals i Mata entra a la sala.) Diria que ja està aquí, vull dir que, per tant, no hi ha cap 
problema que... (Veus de fons.) Per això. El diputat que intervindrà per Junts pel Sí està 
aquí ja; per tant, podem acumular els dos punts.

I, pel que fa a les substitucions, comunicar que la senyora Simó substitueix el senyor 
Gerard Gómez, la senyora Fornells subsisteix el senyor Ferran Civit. (Pausa.) I el se-
nyor Balasch, que substitueix la Meritxell Roigé.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Molt bé. Si de cas...

Hortènsia Grau Juan

Presidenta, també, quant a substitucions, el diputat Marc Vidal em substituirà a mi, 
atès que hi ha ponència a l’altra comissió. 

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Molt bé. Senyor Terrades?

Jordi Terrades i Santacreu

El diputat Raúl Moreno substitueix la diputada Eva Martínez...
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La secretària primera de la Mesa del Parlament

Molt bé. 

Jordi Terrades i Santacreu

...durant una...

La secretària primera de la Mesa del Parlament

En tot cas...

Jordi Terrades i Santacreu

...durant una estoneta. (L’orador riu.)

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Durant una estona. Molt bé. En tot cas, demanar-los que, d’aquesta transacció que 
s’està acabant de fer, puguin fer-ne còpies per a tots els grups parlamentaris, perquè sà-
piguen l’acord al qual s’ha arribat.

Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels trens 
accessibles del servei de rodalia

250-00668/11

Un cop dit... (La secretària primera de la Mesa del Parlament continua parlant sen-
se fer ús del micròfon.)

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta en funcions. A veure, primer de tot, voldríem saludar el senyor 
Manuel Navarrete, que ens acompanya, que gràcies a la seva insistència –i a la seva es-
posa– ens va fer presentar aquesta proposta de resolució –no es l’única persona que està 
lluitant pels drets de les persones amb mobilitat reduïda o amb disfuncionalitat–, i tam-
bé els companys d’Unitat pel Canvi a Sabadell, que també s’han fet aquesta causa molt 
seva i estan treballant-la.

Hi ha altres col·lectius que estan treballant aquesta causa en el nostre territori –a Tar-
ragona, a...–, no només en transport per ferrocarrils, sinó també per carretera. Per què? 
Perquè encara que ens dotem d’un marc legal que empara tots els drets de les persones 
amb mobilitat reduïda o amb diversitat funcional, després, a l’hora de la veritat, el cert 
és que només cal que ens moguem pels pobles i ciutats del nostre territori i veurem que, 
malgrat que tinguem un marc legal bé i progressista i que empara drets, a l’hora de la 
veritat costa molt aplicar-ho a la pràctica, no?: voreres que no hi han els passos adaptats, 
els autobusos... I, en concret, amb els trens, amb els trens de rodalies i de llarga distàn-
cia, doncs, això encara es fa més palès.

Clar, si, com dèiem a la Llei de finançament del transport públic, reconeixem que el 
transport també és un dret, no? –tenir dret al transport públic és un dret que hauria de 
tenir un accés universal–, estem, com si diguéssim, al final, incomplint un dret fona-
mental d’aquestes persones. Per això... Nosaltres sabem que s’hi està treballant; que, a 
més, la Generalitat hi està treballant. I, de fet..., per exemple, recordo la compareixença 
del secretari de Transports, del senyor Font; fa poc, en comissió, ja ho deia, no?: Fer-
rocarrils de la Generalitat o la TMB hi estan treballant per, progressivament, anar-ho 
adaptant fins arribar al cent per cent, tant del que són Ferrocarrils de la Generalitat com 
estacions de metro.

Però en el cas de rodalies, tot i que la Llei 13/2014, sobre accessibilitat, té tot un 
capítol i, a més, insta, no?, que les administracions públiques vetllin perquè el sistema 
de transport públic compleixi les condicions, la veritat és que, a dia d’avui, això no és 
així. I ens trobem que sí que hi ha alguns trens adaptats, però el greu problema és que 
les persones amb aquesta diversitat funcional o mobilitat reduïda no saben quins ho-
raris, quins trens..., no hi ha una estabilitat. Llavors, a l’hora de..., es fa molt difícil 
poder triar –poder triar trajecte, data, horari–, perquè no es disposa d’aquesta informa-
ció; que, a vegades, no és tant una gran inversió de posar molts més trens, sinó, del que 
existeix, que se n’informi bé, no? –en aquest sentit, la proposta del socialistes concreta 
molt–; que se n’informi, que ells sàpiguen com poder-ho adaptar.



DSPC C 319
15 de febrer de 2017

Sessió 15 de la CT 6

Sí que hi ha..., no existeix un horari fix dels trens amb accessibilitat... Bé, tot això 
fa que se’ls dificulti molt la vida i l’accessibilitat. I, sobretot, que estiguem incomplint 
aquells drets que tant reconeix l’Estatut, com després estan reconeguts en les diverses 
lleis. Per això nosaltres demanàvem, no?, que, primer, per una part, s’augmenti el nom-
bre d’unitats, potser..., i augmentar o potser decidir, de tots els trens que passen per una 
línia, quins, de fixos, aniran adaptats.

Bé, hi han quatre punts. Hem... Perquè veig que... Vaig ràpid. Hem arribat a un... 
Acceptem l’esmena que ens ha fet el Grup de Junts pel Sí en el primer punt. Hem fet una 
transacció, que tenen tots vostès, en el punt 2, per anar progressivament a arribar fins al 
cent per cent, però que ja el Govern de la Generalitat defineixi quins poden ser adaptats 
i quins no, en funció també de cada línia, de l’afluència de cada línia.

I al punt 3, que també la Generalitat gestioni i planifiqui aquests horaris en funció 
de l’afluència de les línies de rodalies, i també inclogui els caps de setmana i festius. 
I, en tot cas, com que..., els companys del PSC ja ho acabaran d’explicar. 

Moltes gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Doncs, per defensar la proposta de resolució que ha quedat en punt 2...

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens de rodalia

250-00747/11

...té la paraula el senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. També saludar el senyor Manuel Navarrete, que ha mantingut 
converses amb el nostre diputat Raúl Moreno, a l’hora de que el Grup Parlamentari So-
cialista fes preguntes parlamentàries en el seu moment al conseller Rull, i també pre-
sentés aquesta proposta de resolució.

De les preguntes que li vam formular al conseller, doncs, es desprèn una qüestió, o 
es palesa una qüestió que ja era evident, no?, que no..., que pràcticament la meitat dels 
trens de rodalies a Catalunya i dels regionals no estan adaptats, eh? I, per tant, tenim un 
problema greu envers aquelles persones amb alguna mobilitat reduïda, amb alguna dis-
funció en aquest sentit.

És cert que tant el Ministeri de Foment com l’empresa pública Adif són els titulars 
de les infraestructures i de les estacions, i, en conseqüència, depèn d’ells garantir-ne 
l’accessibilitat. Les inversions que s’estan fent per garantir aquesta accessibilitat, des del 
nostre punt de vista són molt lentes, estan ja fora de la programació concertada.

I, per tant, creiem que les esmenes que presenta el Grup de Junts pel Sí a alguna de 
les nostres..., a alguns dels nostres punts de la proposta de resolució, són adients, en el 
sentit d’instar a qui té la..., a qui és el titular, el propietari d’aquestes instal·lacions, a ac-
celerar-les, no?, perquè tots els ciutadans tinguem les mateixes condicions d’igualtat a 
l’hora d’accedir a aquest medi de transport públic. I, per tant, ja els anuncio que accep-
tarem les esmenes que presenta Junts pel Sí als punts 1, 2 i 4, eh?

Ara bé, la gestió de les rodalies depèn del Govern de la Generalitat de Catalunya, i 
és qui signa els contractes programa amb l’operadora, que és Renfe. I, per tant, des 
del nostre punt de vista, és qui ha d’obligar a la mateixa operadora a modificar els..., 
a organitzar els combois, i, si cal, modificar també els trens que en aquests moments es-
tan operant a Catalunya. 

Els poso un exemple: a la línia R3, la de Barcelona a Puigcerdà, que, com vostès sa-
ben..., home, no és motiu del debat d’avui, però, com vostès saben, és una de les línies 
amb més dificultats, que el temps de viatge, doncs, és el mateix, o fins i tot una mica 
més, de quan es va posar en funcionament fa més de cent anys aquesta línia; en el seu 
moment, el Govern de la Generalitat, per fer més còmode el trajecte, va fer modificar a 
Renfe, que era l’operadora, els seients d’aquests trens, no? Doncs, bé, en tot cas, ara que 
s’ha signat, o s’ha renovat el contracte programa, també s’hauria pogut obligar l’opera-
dora o bé a modificar els trens o bé a concretar quins seran els terminis per adaptar tots 
els combois que en aquests moments funcionen a Catalunya, eh? En tot cas, fins que 
Renfe, que és una empresa pública de l’Estat, doncs, concreti amb el seu responsable, 
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que és el Ministeri de Foment, com, això, es farà. En aquest punt, que és el punt cinquè, 
hem arribat a una transacció, que ara signarem i que repartirem a tots els grups, que va 
en aquesta línia, eh?

La mateixa gestió de rodalies, per allò que fa referència a la informació dels com-
bois, a qui li correspon, des del nostre punt de vista, és al Govern de la Generalitat 
–a donar les instruccions a l’operadora, eh? I com que creiem que això és així en totes 
les estacions, excepte a l’estació de Sants, eh?, com que això creiem que és així, al punt 
tercer ja li hem anunciat al portaveu de Junts pel Sí que no li acceptarem la seva esme-
na, perquè creiem que a qui li correspon revisar que tot funcioni correctament és justa-
ment al Govern de la Generalitat.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la senyora Marina 
Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Gracias. Bueno, las dos propuestas que tenemos hoy sobre la mesa van en la misma 
línea: facilitar la autonomía de las personas con movilidad reducida en sus desplaza-
mientos. Y hemos aprobado en esta comisión otras resoluciones previas en esta línea, 
encaminadas a mejorar la accesibilidad. Y nosotros también hemos presentado otra en 
esta misma línea, que imagino que defenderemos próximamente.

Creo que es una buena señal, que este tema se ponga aquí, sobre la mesa, tantas ve-
ces. La accesibilidad total debe entrar en la agenda política para quedarse. En Catalu-
ña, según Idescat, hay más de medio millón de personas con discapacidad. El dato es 
importante, y es obligatorio atender a sus necesidades. Tenemos ya legislación que nos 
dice cómo. Y más todavía si tenemos en cuenta que, según la Encuesta de discapacidad, 
de autonomía personal y situaciones de dependencia, elaborada por el INE, la movi-
lidad se cataloga como uno de los principales problemas de las personas con discapa-
cidad.

En relación con las estaciones, que se hablaba aquí que hay grandes deficiencias, el 
Ministerio de Fomento tiene que ponerse las pilas. Estamos de acuerdo con el PSC en 
que la inversión se está..., está ralentizada actualmente. De hecho, esta es una de las pri-
meras propuestas que nosotros hemos presentado en el Congreso: solicitar que se cum-
pla con la legislación, según la cual hoy en día ya todas las estaciones con un número 
determinado de viajeros deberían ser accesibles. Y muy pronto deberían serlo todas. Ya 
lo hemos presentado en el Congreso, y también aquí para las estaciones que dependen 
de la Generalitat: las de metro, las de ferrocarrils.

En relación con el servicio ferroviario, que es más donde se centran las dos propues-
tas de hoy en día, pues, ya lo hemos dicho otras veces: la Generalitat de Cataluña tiene 
las competencias tanto en mejorar los trenes, como en mejorar los horarios, como en 
mejorar la información al viajero. Y estas dos propuestas de hoy se centran mucho 
en eso: en disponer de trenes, de más trenes accesibles.

Sí, es verdad que hoy en día el Ministerio de Fomento puede comprar trenes, pue-
de poner más trenes accesibles a disponibilidad de Renfe; pero también la Generalitat 
puede hacer inversiones en esta línea, puede comprar trenes para ponerlos en los ser-
vicios de cercanías. La Generalitat puede mejorar los horarios; puede y debe dar ins-
trucciones al operador para que los trenes accesibles circulen en horarios concretos, y 
puede y debe informar a los viajeros en qué horarios van a pasar estos trenes. Las dos 
propuestas van en esa línea, y por eso las apoyaremos.

Gracias.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el senyor Alberto Villa-
grasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidenta. Bueno, es verdad que las dos propuestas que se plantean son 
muy similares, y evidentemente va muy en la línea de lo que está haciendo Renfe en la 
actualidad. Por lo tanto, votaremos a favor. Hay un punto concreto que ya luego le diré 
a ver si haremos una abstención.
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Votaremos a favor, porque va en la línea de lo que se está ejecutando. Seguramen-
te..., a lo mejor, la señora Grau tenía razón: falta información de aquellos trenes y esta-
ciones que son más accesibles. Pero, por ejemplo, de las ciento seis estaciones que tiene 
Rodalies, setenta y tres ya son accesibles y treinta están en curso. No porque Ciutadans 
lo diga en el Congreso de los Diputados se va a hacer a partir de ahora; no, es que ya 
treinta están en curso. Por lo tanto, una vez estas treinta estén totalmente adaptadas, 
quedarían tres para llegar al cien por cien de accesibilidad en todas las estaciones de 
Renfe. 

Y de los 270 trenes, ciento treinta ya son accesibles. Es decir, casi el 50 por ciento de 
los trenes que actualmente hay en disposición en rodalies. Lleva un ritmo de veinticinco 
trenes por año. Sí que es verdad que lo ideal es que fuesen el cien por cien los convoyes 
que fuesen adaptados, pero, bueno, en eso también se está trabajando. 

Sobre todo, de las frecuencias..., estamos de acuerdo en intentar adaptar las frecuen-
cias a los trenes que sean adaptados, pero también hay que tener un criterio de respon-
sabilidad con las frecuencias que se están aportando en rodalies, que en parte es el 
problema que tiene, actualmente, con el tema..., pues, cuando hay parones, cuando hay 
retrasos. Y, por lo tanto, seamos más responsables a la hora..., por parte de la Generali-
tat, cuando intenta dar frecuencias de paso de los trenes, en intentar tener criterios téc-
nicos y no políticos para quedar bien con cualquier municipio. 

Votaremos a favor. Creemos que esta es la línea que está llevando Adif y Renfe de 
adaptación y que se está llevando a cabo. Y sí que le doy la razón a la señora Grau de que 
seguramente lo que falta es más información de aquellas zonas, estaciones y convoyes 
que están adaptados. 

Muchas gracias.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Moltes gràcies. Té la paraula, per la Candidatura d’Unitat Popular, el senyor Sergi 
Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé; gràcies, presidenta. A veure, que la xarxa ferroviària és un esperpent ja ho 
sabem, no cal recordar massa qüestions perquè ja mos hi hem referit en d’altres vota-
cions d’altres propostes. És evident que hi ha hagut una desídia en la planificació d’in-
fraestructures ferroviàries, però és una desídia que tant és d’allà com és d’aquí. Sempre 
recordo que el Pla territorial general de Catalunya planificava zero trens convencionals, 
només hi havia una planificació de la xarxa d’alta velocitat, que és l’únic que s’ha execu-
tat gairebé des de que vam construir la xarxa ferroviària entre finals del xix i principis 
del xx. 

I amb això hem anat funcionant i a això s’ha de sumar tota la desídia i tota la desin-
versió per part del Govern espanyol. Les dades que sempre es recorden, no?: un pla de 
rodalies 2008-2015, on l’Estat només ha invertit lo 13 per cent del previst, o un pla 
de la millora de la fiabilitat, on només s’ha invertit un 5 per cent. I això afecta evident-
ment tota l’estructura ferroviària, tant lo que és la xarxa, com lo que són les estacions, 
com lo que són los combois, que està tot plegat en un estat força lamentable; és a dir, 
quasi cada dia tenim alguna incidència. Però després hi ha totes les incidències quotidi-
anes que sobretot se troben les persones amb mobilitat reduïda.

Per tant, nosaltres votarem a favor de tot allò que fa referència a qüestions que nosal-
tres, com a Generalitat de Catalunya, sí que hi podem incidir, sí que podem fer, i mos 
abstindrem, com sovint fem, en tots aquells punts que fan referència a demanar coses a 
l’Estat, perquè l’Estat, si ja no ho ha fet, és difícil que ho faci amb lo poc temps que li 
queda per poder fer-ho. I si mos creiem lo procés cap a la independència, que nosaltres 
mos lo creiem fermament, pensem que, en aquestes tasques que ara diem de demanar 
coses a Madrid, lo que hauríem de fer és començar a preparar les inversions i a decidir 
com ho faríem nosaltres.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el senyor Joan 
Ramon Casals.
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Joan Ramon Casals i Mata

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo sobretot agrair el debat, la presentació de les pro-
postes de resolució, i també la feina, només faltaria, del senyor Manel Navarrete, per-
què hàgim pogut portar aquí, al Parlament, aquesta qüestió, que jo crec que tots estem 
d’acord en que el que volem aconseguir és que tota la xarxa de rodalies del nostre país, 
doncs, sigui adaptada i pugui ser accessible absolutament per a tothom. I que esperem 
que el cent per cent de les estacions i el cent per cent dels trens siguin adaptats, i tothom 
pugui agafar-los amb absoluta llibertat i amb absoluta autonomia, que és la finalitat 
d’aquesta lluita que el senyor Navarrete està portant a terme i que se li agraeix. I que jo 
crec que entre tots hem de treballar perquè sigui possible.

També agrair molt el to de les presentacions i de les propostes, tant de Catalunya Sí 
que es Pot com del PSC –i, per tant, de l’Hortènsia i del senyor Terrades, també– amb 
les..., diguéssim, amb el tractament de les esmenes i l’acceptació d’aquestes; que el que 
nosaltres hem intentat amb les esmenes i amb la transacció, a part de mirar d’aconse-
guir fer allò possible perquè l’objectiu s’aconsegueixi, sobretot és també posar el focus 
on pertoca. És a dir, la Generalitat ha de programar els trens i ha de garantir que els 
trens siguin adaptats, quan passin, perquè la gent els pugui agafar; però tenim un pro-
blema, que és que l’operador que ha de posar aquests trens no té la capacitat, no té els 
trens adaptats.

I, per tant, nosaltres..., la Generalitat podria programar i demanar que passessin tots 
els trens, a tots els horaris i els festius, adaptats, però hi ha un problema: els trens no hi 
són, no estan adaptats. Aquest és el gran problema. O hi han trens, o hi han vagons que 
es podrien adaptar i no es fan les inversions necessàries.

Per tant, tenim el problema per una cosa que ha explicat molt bé el portaveu de la 
CUP, en aquest cas: que estem aquí perquè..., la ja coneguda falta de compliment del Pla 
de rodalies –dels 4.000 milions famosos de què només s’ha invertit menys del 10 per 
cent, amb els quals una de les coses que es preveien era l’adaptació d’aquestes estacions 
i l’adaptació d’aquests trens. No s’ha fet, només hem arribat a un 10 per cent; per això 
estem aquí.

Aquestes dues propostes de resolució insten a que es vagi en aquesta línia; dema-
nar a l’Estat, per tant, que faci les inversions necessàries perquè això es pugui complir. 
I també, només faltaria, insta la Generalitat de Catalunya que amb les seves competèn-
cies programi, per tant, aquests trens quan sigui possible, i també demani a l’Estat que 
això sigui així.

També hi han altres punts en què la Generalitat es compromet..., el Parlament de-
mana a la Generalitat que es comprometi que quan hi hagin aquestes disponibilitats es 
posin al més aviat possible, que l’objectiu final sigui el cent per cent de trens adaptats, 
i també una cosa molt important, per exemple: la revisió de tota la informació de totes 
les estacions per a, diguéssim, aquests usuaris i per a tots els usuaris en general; que 
realment la informació sigui correcta i que es vagi revisant, diguéssim, d’una forma pe-
riòdica.

En tot cas, ara ja teniu el text de la transacció, que en aquest cas seria per al punt 
número 5 de la proposta de resolució del PSC i del punt número 2 de la proposta de re-
solució de Catalunya Sí que es Pot, que ve a dir que..., instar el Govern de la Generalitat 
a continuar amb les mesures de millora de l’accessibilitat del servei de Rodalies Renfe, 
planificant progressivament, diguéssim, les unitats adaptades el màxim possible fins 
arribar al cent per cent, entenent o instant el Govern de l’Estat i Renfe a que facin les 
inversions necessàries perquè això sigui així. Aquesta seria, d’alguna manera, aquesta 
transacció, que englobaria aquestes mocions.

Al final nosaltres retirem l’esmena de l’apartat número 3 de la PR del Partit Socialis-
ta eh? I, per tant, acceptaríem el text original i el votarem a favor.

I, per últim, també fer esment d’una cosa que ha comentat la portaveu de Ciutadans, 
que no és certa. Perquè diu: «La Generalitat podria comprar els trens adaptats o po-
dria adaptar-los.» Qui ho ha de fer és l’Estat; ho ha de fer Renfe, tots ho sabem. I ens 
enganyaríem en aquest Parlament, o enganyaríem la gent si no ho fa. Jo, en tot cas, el 
que espero és que, com que tots votarem aquestes propostes de resolució, com hem dit, 
aquesta força que vostès han fet, eh?, i que tenen perquè el Govern de l’Estat pugui arre-
glar tots els problemes que diuen que arreglarà..., jo la veritat no m’ho crec, però, en tot 
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cas, esperem que efectivament aquesta força que vostès tenen a Madrid serveixi perquè 
vegem, molt, molt, molt aviat, el cent per cent d’estacions i trens adaptats al nostre país. 
Els insto, eh?, també, a que sigui d’aquesta manera, perquè realment la Generalitat no 
pot comprar-los; no li pertoca. A qui li pertoca és a l’Estat i, per tant, esperem que ho 
facin.

Moltes gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Gràcies.
Si no hi ha cap intervenció més, començaríem votant la proposta de resolució de 

Catalunya Sí que es Pot. Hi ha petició de votacions separades en aquesta proposta de re-
solució? (Veus de fons.) No? (Sergi Saladié Gil demana per parlar.) Senyor Saladié...

Sergi Saladié Gil

Sí, del punt 1 d’aquesta proposta de resolució.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Doncs, començaríem votant el punt 1 d’aquesta proposta de resolució –de la número 
668, de Catalunya Sí que es Pot.

Vots a favor del punt 1?
Disset vots a favor de tots els grups parlamentaris, excepte la CUP. 
I la resta... Ah, sí. (Veus de fons.) Sí, sí.
Vots en contra no n’hi ha cap.
Abstenció?
De la CUP - Crida Constituent.
Votarem ara la resta de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Per unanimitat.
Tot seguit... Gràcies. Disculpi, eh?, senyor Saladié. Tot seguit passarem a votar la 

proposta de resolució del Grup Socialista. Alguna petició de votació separada?

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Voldríem votació separada del punt 1.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Alguna petició més?

Sergi Saladié Gil

Sí, del punt 1 i 2.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Es poden votar conjuntament?

Sergi Saladié Gil

Sí, en lo meu cas sí.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

No. En aquest cas no, clar. Molt bé. Alguna petició de votació separada més? (Pau-
sa.) Molt bé.

Doncs, començarem a votar, en primer lloc, el punt 1.
Vots a favor?
Setze vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Dues abstencions de CUP - Crida Constituent i Partit Popular.
Els vots a favor són de la resta de grups.
I ara votarem el punt 2.
Vots a favor?
Doncs, 19 vots a favor.
Vots en contra n’hi ha algun?
Abstencions?
Una abstenció de la CUP - Crida Constituent.
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Vots a favor de la resta de grups.
I ara votarem la resta de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Unanimitat de tots els grups parlamentaris a la resta de la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i Solivella

250-00655/11 

Molt bé. Doncs, prosseguim amb l’ordre del dia, amb el que era l’anterior punt 1, és 
a dir, la Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i Solivella; pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per presentar la proposta de resolució té la 
paraula el senyor Javier Rivas. 

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Primer una petita prèvia. Hace tiempo presentamos en esta co-
misión una PR en la que instábamos a que las infraestructuras tuvieran una priorización 
más técnica que política. Y en un momento de recursos limitados y de demandas cua-
si infinitas e ilimitadas, pues, hubiera sido lo más aconsejable, no sé si desde el punto 
de vista político, pero sí desde el punto de vista social, económico y de eficiencia, ¿no?

Aquella PR la perdimos, todos nos votaron en contra. Y entonces, bueno, pues, es-
tamos en esto, en el día a día, en la rotonda, en la barandilla, en el soterrament, en que 
cada pueblo legítima y lícitamente, pues, puede venir y explicarnos su problemática. 
Y nosotros, pues, las iremos presentando una por una hasta que se acabe la legislatu-
ra, ¿no?

Pero vamos por la carretera, la C-14. La C-14 es una carretera que no hay más 
que viajarla. Es una carretera estrecha, antigua, que se ha quedado desbordada total-
mente por los tiempos que vivimos. Está en una zona geográfica que es de un sector 
económico muy dinámico, donde hay mucho tráfico de camiones, hay empresas muy 
grandes. Hay una empresa de la zona que solamente ella cada día mueve unos 4.600 
camiones..., no, perdón, 460... –m’estic equivocant. Y esta empresa, por ejemplo..., no 
sé si es casualidad o nos tiene que servir un poco de llamada de atención. La falta de 
infraestructuras hace, pues, que esta empresa sus próximas ampliaciones las ponga en 
Aragón, ¿no?, donde tienen mejores estructuras y tienen más facilidad al acceso a las 
comunicaciones.

Por eso presentamos esta PR, porque creemos que es una carretera que hace falta. 
No es que lo creamos nosotros o la gente que nos lo traslada desde el territorio; la Ge-
neralitat es consciente también de esto. Por esto en el año 2012 hizo un proyecto, un 
proyecto para ampliar esta carretera a parámetros del siglo xxi; no para hacer una auto-
vía ni un puente colgante, pero sí para hacer una carretera suficiente a las necesidades. 
Y pedimos incluso que se consignara presupuestariamente para este año 2017. No se ha 
hecho; en el presupuesto no figura.

Y Junts pel Sí nos hace unas esmenes; una, de quitar una de las peticiones: «que se 
incluya en el presupuesto». No la aceptaremos, porque incluso ya llegamos a poner que 
aunque se tenía que incluir en 2017, en previsión de la plurianualidad, pues, también de-
jamos la puerta abierta. O sea, que consideramos que esta esmena sigue estando viva.

Y la otra esmena que nos hacen, que es de modificaciones..., la típica y tópica que 
están haciendo siempre, de «cuando se pueda», «cuando nos vaya bien», «cuando con-
sideremos importante». El haber dejado estas decisiones al albedrío político, pues, de-
genera o provoca lícita y legítimamente, por parte del Govern, pues, esta actitud, ¿no? 
Pero la nuestra, como oposición que busca soluciones, que busca analgésicos y no anes-
tésicos, pues... No podemos aceptar, por lo tanto, estas esmenes.

Gracias, presidenta.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Moltes gràcies, senyor diputat. Tot seguit té la paraula, pel Grup Parlamentari So-
cialista, el senyor Terrades...? (Veus de fons.) Ah, clar, que hi ha esmenes, sí. Molt bé, 
doncs, té la paraula el senyor Jordi Sendra.
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Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Sí; gràcies, presidenta. Avui parlem de la C-14, que neix als afores de Reus, fins a 
Tàrrega, on enllaça amb l’A-2, que uneix Lleida i Barcelona. Són seixanta-set quilòme-
tres, efectivament; molts d’ells amb només dos carrils –un per sentit. I és una carretera 
de molt de trànsit pesat, que uneix, juntament amb l’N-240, el pol econòmic lleidatà i 
el pol econòmic tarragoní. Certament, doncs, cal una millora en aquesta via. Això és 
indubtable. I especialment en aquell tram del que parlem avui, dels dotze quilòmetres 
entre Montblanc i Solivella. I és una millora que, efectivament, no és cap pont penjant, 
com deia el diputat Rivas, sinó que és l’eixamplament de la calçada a tres metres i mig, 
i posar un voral en cada sentit de metre i mig. I això té un cost previst de 10 milions 
d’euros.

Quin és el problema? El de sempre: els recursos econòmics; que avui no permeten 
poder executar aquesta obra. Jo ho dic sempre, ho he dit més d’una vegada –alguna ve-
gada que he intervingut defensant el posicionament de Junts pel Sí en les propostes de 
resolució–: que demanen l’execució d’obres quan no hi han quartos. Sempre dic el ma-
teix: si el Govern català pogués disposar dels 5, dels 10, dels 15, dels 16.000 milions 
que cada any els catalans paguen a Madrid i no tornen, segurament podríem afrontar no 
sols l’obra de Montblanc a Solivella, sinó moltes, moltes, moltes altres.

Per això, tot i que entenem la necessitat d’aquesta obra, però sent conscients de la 
manca de recursos, vam presentar esmenes; esmenes on demanàvem prioritzar aquesta 
obra, però per ser executada tan aviat com la disponibilitat pressupostària ho permetés. 
I per això, en aquest sentit, el punt 1 esmenat, i supressió del punt 2, perquè és evident 
que sense recursos no podem dotar pressupostàriament una partida per a aquesta obra.

Vostès no ho accepten. I tot el que podem fer davant d’aquesta negativa és rebutjar, 
votar que «no» en el punt 2, per tot el que he dit, i els acceptarem el punt 1, perquè, tal 
com els deia, som conscients de la necessitat d’aquesta obra de millora en aquest tram 
de la C-14 entre Montblanc i Solivella. En aquest sentit, doncs, ja, presidenta, demana-
rem votació separada dels dos punts de la moció.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Tot seguit, sí, té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el se-
nyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Ho han afirmat, ho han dit els dos portaveus que m’han prece-
dit en l’ús de la paraula: la C-14 entre Montblanc i Solivella, dotze quilòmetres, que la 
seva importància rau bàsicament en que uneix infraestructures productives, eh?, i que, 
per tant, aquesta és una obra de millora d’aquest tram viari, que des del nostre punt de 
vista és evident.

Això de les «disponibilitats pressupostàries» és un eufemisme que no acaba por-
tant enlloc, que sempre és la cueta, eh?, que intenta posar a totes les propostes de re-
solució, en aquesta legislatura i en l’anterior, el grup de la majoria per no afrontar les 
realitats que tenim en el país. I després surt la lletania de sempre, no?, és la lletania 
aquella que ja funcionava des de l’època del president Pujol: quan les coses funcionen 
mínimament bé és gràcies al Govern de Catalunya, quan les coses no van, la culpa és 
de Madrid, i els recursos dels catalans i les catalanes, si es quedessin aquí..., és la lle-
tania de sempre.

I els hem proposat –el meu grup parlamentari els hi va proposar; em sembla que el 
Grup de Ciutadans també els hi ha proposat– que el Govern ha de fer..., probablement 
hauria de fer un altre exercici; més enllà de proposar-nos aquestes cuetes i de fer els 
discursos retòrics, fer una programació d’aquestes infraestructures que tenen un retorn 
social i econòmic evident, i proposar al Parlament i als diversos grups parlamentaris 
quina serà l’execució; no l’any que ve. Escolti, si som conscients de quina és la situació 
pressupostària..., cada cop va millor, eh?, la situació pressupostària, perquè l’economia 
va millor i, per tant... Que el Govern faci una cosa: que programi totes aquelles infra-
estructures, que a més a més estan acordades dintre dels plans d’infraestructures, i que 
ens expliqui als grups parlamentaris, al Parlament –per tant, als ciutadans de Catalunya 
i a tots els seus sectors socials i econòmics–, quina és la programació de construcció 
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d’infraestructures i de licitació d’aquestes, i probablement alguns d’aquests debats ens 
els podríem estalviar.

Per tant, en base a aquests arguments, el nostre grup parlamentari donarà suport a la 
proposta de resolució presentada per Ciutadans.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, diputat. Tot seguit té la paraula el senyor Marc Vidal, de Catalunya 
Sí que es Pot.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres estem d’acord en que a aquest tram del que es par-
la cal fer-hi un condicionament, cal actualitzar-lo. Precisament no estaríem d’acord en 
fer una infraestructura faraònica, malgrat que sigui cert que hi passen tota la sèrie de 
camions que hi passen, però sí que estem d’acord en el projecte previst. I, per tant, d’en-
trada ja diem que hi votarem a favor. El que passa, que estem davant d’una certa esceni-
ficació estranya, diguem-ne, perquè votarem a favor del punt 1 –tal com ha dit Junts pel 
Sí, també hi votarà a favor–, que parla de la major brevetat possible –per tant, tampoc 
concreta unes dades, i, per tant, també pot voler dir que es pugui fer tan aviat com sigui 
possible–, que és molt semblant a l’esmena que vostès presentaven; però, és clar, si ho 
hem de fer, això, ho hem de fer amb algun diner, si no, no cal que ho votem, perquè ens 
estaríem fent trampes al solitari, entenc jo.

I, és clar, el segon punt tampoc demana que aquests 10 milions dels que vostè parla 
es posin aquest any, però alguna cosa hi ha d’haver en el pressupost del 2017 si realment 
alguna cosa volem començar el 2017. Per tant, diguem que la proposta inicial de Ciu-
tadans ens sembla raonable, perquè, si no, vol dir senzillament que estarem votant una 
cosa que no tenim intenció de fer; la qual cosa és una mica de filibusterisme que tampoc 
entenem..., bé, sí que ho entenem, perquè és bastant habitual, diguem-ne.

Però, en qualsevol cas, ens sembla, la proposta, correcta i, per tant, hi votarem a 
favor.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Tot seguit té la paraula, pel Partit Popular, el senyor Alberto Villa-
grasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidenta. Nosotros votaremos a favor de la propuesta presentada, por-
que es verdad que hay un consenso en que hay un problema de movilidad evidente, 
en que hay que mejorar, en que hay una planificación, un proyecto que todo el mundo 
entiende que es el adecuado, pero, claro, las excusas de mal pagador al final hacen que, 
según esas excusas, el Gobierno de la Generalitat no pueda realizar ninguna mejora en 
infraestructuras.

Lo ha dicho el señor Terrades, hagamos una planificación, cuáles son las priori-
dades, porque actualmente no hay ni planificación ni prioridades; la prioridad es 
otra, y dinero para otras cosas hay. Y si hay interés, y si hay voluntad política, esta 
obra, por ejemplo, se puede realizar. Por lo tanto, falta planificación, ver cuáles son 
las prioridades en infraestructuras. Y, si no, díganme cuál es la preocupación en in-
versión del Gobierno de la Generalitat. Nosotros creemos que hay dinero si se ejecuta 
bien, que hay posibilidades de empezar la obra, y, por lo tanto, votaremos a favor de 
los dos puntos.

Gracias.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Tot seguit té la paraula, per la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, el senyor Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé; gràcies, presidenta. La C-14, entre Salou, al Tarragonès, i Adrall, a l’Alt Ur-
gell, és un eix important de Catalunya, encara que no ho sembli, sobretot a l’estiu, i so-
bretot en caps de setmana, quan drena, com los rius del Pirineu que baixen cap al mar, 
totes les persones que busquen, sobretot, gaudir de la platja, i recull, doncs, això, tota la 
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gent del Pirineu, d’Andorra, no? –és coneguda popularment com la «carretera dels an-
dorranos», esta–, i tot lo sector oriental de ponent –Pla d’Urgell, Urgell, Segarra–, que 
baixen bàsicament al centre de la Costa Daurada.

I, efectivament, és una carretera que s’ha anat fent a trossos, és una carretera que 
s’ha fet..., és un exemple dels múltiples nyaps que hem anat fent en aquest país. Primer 
es va fer una intervenció al coll de Belltall; després se va fer un tram des de Ciutadilla 
fins a, quasi, Tàrrega –perquè encara queden dos o tres quilòmetres abans d’arribar a 
Tàrrega. I és una carretera, doncs, coitus interruptus: te vas trobant en sec amb un bon 
paviment, amb una bona secció, amb unes bones calçades, i de cop i volta et trobes amb 
una carretera que no té ni vorals, no? Passen camions de gran tonatge; els caps de set-
mana, com he dit, és una carretera que tendix al col·lapse, i, efectivament, doncs, són 
millores que s’haurien de completar. No s’entén que una carretera l’anem fent a trossos, 
com hem fet aquesta.

Per tant, nosaltres votarem a favor del punt 1, perquè, doncs, de lo que es tracta és 
de que no s’adormi a qualsevol calaix de la Generalitat, que el Govern hi estigui al da-
munt. Però en canvi votarem «no» al punt 2, bàsicament per una qüestió que hem fet 
servir també a la tramitació dels pressupostos. De fet, acabem de tramitar uns pressu-
postos en los quals nosaltres no hem sabut veure aquesta esmena a dins dels números 
dels pressupostos. Perquè l’important quan fem números i volem fer política de veritat 
–i això va per a quasi tots los grups de l’oposició–..., esmenar l’articulat dels pressu-
postos està molt bé, i podem prometre que farem no sé quantes coses, si les aprovem al 
text –al text articulat–, això està molt bé; però si no treballem los números i diem d’on 
sortiran aquestes quantitats..., i potser Ciudadanos no ha sigut lo grup que abusa més 
d’aquesta fórmula, perquè en lo cas de Territori no teníeu moltes esmenes al text 
articulat –me sembla que era una... (Veus de fons.) Correcte–, però la resta de grups, sí. 
I aquesta esmena concretament va en aquest sentit, de dir: «Bé, podem aprovar-la i po-
dem prometre que farem una cosa, però ningú diu d’on sortiran los calés.» Ja no des del 
punt de vista d’aquesta intervenció que tenim i que patim per part de l’Estat, sinó 
del poc que tenim, d’on los traurem.

És a dir, que un grup de deu diputats com la CUP hàgim fet un 60 per cent de les 
esmenes als números, és a dir, que tot allò que volem que es faci, mos hem trencat les ba-
nyes per veure d’on los trauríem, aquests diners, per poder fer efectivament aquestes 
obres. Tot lo que és acompanyar de grans promeses, que políticament pot vendre molt 
bé al territori, de que farem, farem, farem, però a l’hora de la veritat no sabem d’on sor-
tiran aquests números, doncs, mos sembla que és enganyar la ciutadania. I, per tant, 
una cosa que sabem que no es farà, o que no es farà perquè no està pressupostada, i cap 
grup l’ha pressupostat, ningú s’ha preocupat de moure aquests diners exactament d’on 
haurien de vindre, doncs, mos sembla que és més honest votar que no a aquest punt nú-
mero 2.

Ja està.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Molt bé. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Una pequeña consideración al diputat de Junts pel Sí: no lo he 
acabado de entender, no sé si lo que presenta es una esmena in voce, ¿no?, porque había 
un texto, había unas..., queda claro que era el objetivo y el redactado. Y lo que me res-
ponde es que..., bueno, lo de siempre, ¿no?, pues que Madrid nos roba, que no tenemos 
dinero, y que, por lo tanto, no podemos hacer esta obra. Solamente recordarle que el 
portavoz de Esquerra Republicana en el Senado dijo que 400 millones estaban escondi-
dos en la partida del presupuesto. O sea, dinero sí que tenemos, lo único que ustedes son 
los que deciden en qué priorizan ese dinero. Explíquele a la gente de Tarragona y a la 
gente de Lleida cuáles son sus prioridades. Si quiere hacer una esmena in voce, diciendo 
que no se hace hasta que tengamos la independencia, pues, está en su legítimo derecho; 
nosotros lógicamente la votaremos en contra.

En cuanto al company de la CUP: no. Sí, efectivament, no hem fet..., en el pressu-
post no hem fet esmena. ¿Por qué? Porque los proyectos no se pueden mover; y, segun-
do, porque ya tuvimos este debate con el túnel de Tresponts, en Organyà, que tampoco 
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está en el presupuesto, pero el conseller Rull dice que sí, que se va a hacer este año, por-
que hay un cajón de sastre, que es el plan de estabilidad financiera, de donde dicen que 
van a sacar los recursos para hacer aquello y, potencialmente, si tuvieran la voluntad 
–que han demostrado no tenerla–, pues, también esta carretera de la C-18.

Gracias.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Doncs, un... (Jordi Miquel Sendra demana per parlar.) Digui, senyor Sendra, per...?

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Presidenta, jo, si em permet, per al·lusions, perquè...

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Doncs, trenta segons, senyor Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Gràcies. No, és que ens demanen planificació en les obres. La planificació en les 
obres és la planificació que han tingut vostès en la línia nou, potser? És aquest tipus de 
planificació, el que ens demanen?

Ens diuen que responem amb la mateixa cantarella, «excuses de mal pagador»... Es-
colti, els ciutadans de Tarragona ja ho saben, què és el que passa, i saben qui n’és el res-
ponsable. I com que ens diuen que sempre fem servir la mateixa cantarella i fem servir 
excuses de mal pagador, home, estic convençut que si jo els proposo una PR a presentar 
en aquesta comissió, que digui que tenim tantes infraestructures pendents de dotació 
pressupostària que demanem, que exigim a l’Estat que faci de bon pagador, estic segur 
que tots els grups hi votaran a favor.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Doncs, gràcies, senyor diputat.
Passarem a votar, i farem la votació separada en punt 1 i després punt 2.
Per tant, sotmetem a votació el punt 1.
Vots a favor?
Per unanimitat de tots els grups.
I votació del punt 2.
Vots a favor?
Vuit vots del Grup Socialista, Catalunya Sí que es Pot, Partit Popular i Grup de 

Ciuta dans.
Vots en contra?
Onze vots en contra de Junts pel Sí i la CUP - Crida Constituent.
De manera que queda aprovat el primer punt de la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es construeixin 
al Vallès

250-00667/11

El punt següent és el punt 4, la Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies 
que es construeixin al Vallès; presentada per diversos grups parlamentaris: el Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí, de Catalunya Sí que es Pot i de CUP - Crida Constituent. Per 
presentar la proposta de resolució té la paraula, en primer lloc, el senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, debatem un tema que no és nou en aquesta comissió 
parlamentària, que és el tema de la B-40 o, en tot cas, el que s’havia anomenat antiga-
ment el Quart Cinturó, que és un eix que ha de connectar el Baix Llobregat amb el Va-
llès Oriental, almenys tal com estava previst inicialment.

És cert que aquesta obra està executada en part fins a Terrassa, que no es pot utilit-
zar la via que va, diguem-ne, d’Abrera fins a Terrassa, bàsicament perquè falta un qui-
lòmetre i mig per construir, que el Govern de l’Estat continuadament i reiteradament es 
nega a acabar. I, per tant, diguem-ne, nosaltres entenem i reclamem, ja, que s’acabi i fi-
nalitzi aquest punt, com a primera qüestió.
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En tot cas, i abans de, diguem-ne, finalitzar aquest tros que queda que el Govern 
de l’Estat hauria d’executar, se’ns planteja i surt el Govern de l’Estat, en un procés..., 
sempre que hi han processos electorals, el Govern de l’Estat apareix per Catalunya pro-
metent moltíssimes inversions. Però, en tot cas, el que fa el Govern de l’Estat és, abans 
d’acabar aquesta inversió en aquest punt que entenem que és necessari, comença i treu 
una proposta d’estudi informatiu sobre el tram que va des de Terrassa fins a Granollers; 
un tram que no és..., diguem que no genera consens a nivell territorial i que, per tant, 
ens sembla que, de totes totes, no pertoca. Per això és el que demanem en aquests dos 
primers punts: reclamar al Govern de l’Estat que anul·li la licitació, i demanem també al 
Govern de la Generalitat que utilitzi tots els mecanismes oportuns a les seves mans per 
evitar la licitació i que tiri endavant aquest projecte.

Estem davant d’un tema prou important, com és la planificació de les infraestruc-
tures en dues comarques prou importants i prou poblades i amb un pes industrial molt 
gran. I en aquests moments el Govern de la Generalitat el que està fent és treballar un 
pla de mobilitat del Vallès que permetria la millora de la connectivitat d’ambdues co-
marques, no només des del punt de vista del transport privat, sinó també de tot allò que 
signifiqui millores en el transport públic. Per tant, ens estem movent en aquest àmbit en 
el que el Govern treballa per millorar la connexió d’ambdues comarques. Per tant, sem-
bla que qualsevol proposta que no vagi en aquest sentit no pot tirar endavant, i, per tant, 
el que demanem, de totes totes, és que s’aturi i que no es faci res.

En tot cas, també el que reclamem és –i ha sortit, i algú dirà que això és la cançó 
de l’enfadós, però és així–: aquells diners que el Govern de l’Estat teòricament té pre-
vist per a inversions, que ens els enviï, que la Generalitat ja els gestionarà conjuntament 
amb el territori, que entenem que és el que pertoca i, en tot cas, prioritzarem quines són 
les inversions del tot necessàries.

I un darrer punt d’aquesta proposta de resolució... Aquesta proposta de resolució, 
que també en voldria fer esment, és fruit d’un, diguem-ne, acord parlamentari amb di-
verses formacions polítiques i també trasllada un seguit de mocions que estan aprovant 
les diverses institucions, els ajuntaments i els consells comarcals dels Vallesos. En tot 
cas, el que demanem també és que es compti, es participi..., que hi hagi la participació 
de les entitats socials i també dels ajuntaments. En aquest sentit, en tot l’àmbit de plani-
ficació que està duent a terme el Govern de la Generalitat, està prevista la creació d’un 
comitè estratègic, format pel Govern de la Generalitat i pels ajuntaments, i finalment 
també hi haurà un comitè de seguiment on hi seran presents també totes les entitats.

Per tant, es tracta de fer una planificació, evitant el model que s’ha utilitzat en d’al-
tres ocasions, en què des de l’Administració s’apunten algunes infraestructures, grans 
infraestructures que tenen un fort impacte al territori..., que entenem que aquestes in-
fraestructures necessiten el màxim consens territorial i social possible. I, per tant, sem-
bla que aquest és el camí que ha endegat el Govern de la Generalitat i ens sembla que és 
el camí que cal seguir, i és el que demanem en aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Per presentar la iniciativa per part de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula el senyor 
Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Bé, el senyor Sanglas ho ha explicat molt bé. Començo per 
on ell ha acabat. Penso que és bo que en aquests moments el Govern de la Genera-
litat sigui el que abanderi també aquest posicionament. Històricament, amb relació 
a aquest tema, no ha estat sempre així; per tant, és un tema molt parlat, el tema del 
Quart Cinturó, i amb molts de pros i contres, que no cal que..., bé, que ens els podem 
estalviar perquè hi han hagut mocions aprovades en aquest sentit, tal com ha dit el 
diputat Sanglas.

Efectivament, és una via que no està demostrada fefaentment, com diu la mateixa 
proposta de resolució, la seva funcionalitat que es pretén, tal com es pretén, i, per tant..., 
també és l’Estatut d’autonomia, que dona les competències per planificar aquest sistema 
de mobilitat en el territori. Per tant, entenem que és perfectament raonable el que de-
manem i posem molt d’èmfasi en aquest darrer punt que especificàvem, que és comptar 
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amb els ajuntaments per on ha de passar i convidar també les entitats socials, especial-
ment, lògicament els que han estat treballant-hi des de fa molts anys, que és la Campa-
nya contra el Quart Cinturó, en aquest pla que estem dissenyant.

Per tant, ens sembla que és una proposició raonable en la que podríem estar tots 
d’acord i, per tant, demanem el vot favorable.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

I en representació del tercer grup proposant de la proposta de resolució, té la paraula 
el senyor Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Bé; moltes gràcies, presidenta. La lluita contra el Quart Cinturó, efectivament, és 
una llarga reivindicació al Vallès, que és sobretot encapçalat socialment amb la Campa-
nya contra el Quart Cinturó, que darrerament, aquests últims anys, gràcies a tota la tas-
ca que han anat fent, doncs, han anat sumant lo suport de diferents ajuntaments, de di-
ferents parts del teixit social, dels diferents sectors econòmics, que finalment han entès 
que el que necessita el Vallès no és una gran via de comunicació de pas, sinó que el que 
necessita és millorar la seua mobilitat interna, i el que necessita sobretot és aquesta mi-
llora no només especificada en termes de mobilitat privada amb quatre rodes, digués-
sim, sinó amb més rodes, i bàsicament electrificada, amb tren, si pot ser, i amb altres 
sistemes de transport públic. Per tant, lo que fa és eixamplar la mirada sobre quina ha 
de ser la solució a la mobilitat de la comarca o de les comarques del Vallès i de la seua 
interrelació amb les comarques veïnes.

Per tant, és una proposta de resolució que el que fa, en definitiva, és aprofitar una 
aturada en l’economia, una aturada en les inversions públiques per part de l’Estat, i in-
tentar girar i positivitzar –que des del nostre punt de vista ja hauria d’haver sigut així 
des de fa molt temps–, replantejar lo que era el Quart Cinturó al pas per les comarques 
del Vallès.

Lo que fa és aprofitar, com dèiem, aquest gran consens que s’ha anat assolint a la 
comarca, replantejar un projecte que mai hauria hagut d’aparèixer –però, en tot cas, ara, 
com diem, a l’estar parat, doncs, és bon moment per replantejar-lo–, i que a més va en 
la línia del que, com a CUP - Crida Constituent, diem a les diferents comissions i tam-
bé als plens del Parlament: que mos creiem lo de la sobirania i de l’autogestió. I lo que 
planteja aquesta proposta, en definitiva, és: «No ho facin vostès, ja ho farem nosaltres; 
ja nosaltres decidirem, en l’entorn d’aquest pla de mobilitat del Vallès, quina ha de ser la 
futura xarxa de mobilitat a les comarques.»

I, a més a més, lo que fa, doncs, és recollir tota la feina que han fet la Campanya 
contra el Quart Cinturó, bàsicament adaptant a proposta de resolució unes mocions que 
també s’estan tramitant i aprovant a diferents ajuntaments i consells comarcals dels Va-
llesos.

Moltes gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Gràcies, diputat. Atès que no s’han presentat esmenes, té la paraula, per defensar el 
seu posicionament, la senyora Marina Bravo, de Ciutadans.

Marina Bravo Sobrino

Gracias. Bueno, tanto es que se ha aprobado en muchos ayuntamientos, que en la 
propia propuesta de resolución el último punto dice..., el último de la exposición de mo-
tivos: «Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre muni-
cipi...» (L’oradora riu.) Se ha conservado el texto de la moción presentada en los ayun-
tamientos, que ya lo conocíamos. Y también, como curiosidad, decir que bien ha dicho 
Catalunya Sí que es Pot que se alegra de que el Gobierno finalmente se posicione; tam-
poco sabemos si lo tiene muy claro, porque Convergencia se ha abstenido a esta misma 
moción, tanto en Sant Cugat, como en Parets, como en Granollers. O sea, que la cosa 
tampoco es que la tengamos muy clara y que el consenso esté tan claro y el apoyo tan 
manifestado, incluso con esta propuesta de resolución.

Desde luego, es una actuación sobre la que todavía hay mucho que hablar, de eso no 
tenemos dudas: si nos quedamos en Sabadell, si vamos hasta Granollers, si va por una 
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zona, si va por otra, más arriba, más abajo... Sobre eso no tenemos dudas, no tenemos 
ninguna cuestión. Pero en lo que tampoco tenemos dudas es en que parar un estudio in-
formativo que ha contratado el Ministerio de Fomento sea la solución. Y hemos parado 
muchas cosas en Cataluña, en esta misma línea, unas veces por unos, otras veces por 
otros, y no sé si somos conscientes de las oportunidades que estamos perdiendo, de lo 
que pagamos del coste de esta oportunidad que estamos perdiendo. Desde luego, quien 
no quiera que se invierta un céntimo más en la red viaria entre Terrassa y Granollers, 
votando esta propuesta de resolución a favor va por buen camino; eso sí, ese es un mo-
delo, es una opción. Pero quien quiera que se haga algo, como es mi caso, no.

Nosotros creemos que sí que es necesario descongestionar las dos comarcas del Va-
llès y conectarlas mejor entre sí, que tienen mucha relación entre ellas, y mejorar la 
movilidad y la vertebración de la región metropolitana de Barcelona. Para Sabadell, 
por ejemplo, continuar la B-40 hacia Granollers supondrá una oportunidad única para 
mejorar la accesibilidad a la ciudad y la movilidad interna. Tampoco nos vale cualquier 
solución, no estamos hablando de eso. El estudio informativo deberá ajustarse a la reali-
dad actual y, por supuesto, deberá respetar los entornos que merecen especial atención, 
como el bosque de Can Déu o el parque agrario de Sant Julià.

Pero no sé si han leído lo que dice la propia exposición de motivos: «El estudio in-
formativo pretende definir» –y así está en la licitación del ministerio– «y comparar las 
diferentes alternativas de trazado, de conexión y de explotación para el tramo de autovía 
considerado.» O sea, va a estudiar las alternativas y ver cuál es la mejor, eso es lo que 
pretende hacer. Y eso es lo que nosotros defendemos. Y nos da igual que el estudio in-
formativo lo haga el Ministerio de Fomento o la Generalitat de Catalunya, no tengo ni 
un ápice de confianza más en el uno o en el otro, ni menos, porque lo que importa no es 
quién de los dos lo haga, sino que lo haga bien. Eso es lo que trata.

Y, sencillamente, si votamos que sí a esta paralización, lo que no se va a hacer es 
nada en mucho tiempo. Ya lo hemos visto demasiadas veces y no solo con carreteras, 
que generan mucha más oposición en el territorio, también con ferrocarril. El Ministe-
rio de Fomento trabajó en el estudio informativo de la duplicación de la R3, que tanto 
pedimos, tanto pedimos, tanto pedimos, y no hubo más que oposición. Hay que tener 
mucho cuidado con estas oposiciones cerradas. Lo que hay que hacer es dialogar, bus-
car las mismas soluciones y buscarlas entre todos, porque el objetivo es conseguir una 
mejor conectividad para todos, tanto para el Ministerio de Fomento como para la Gene-
ralitat; el objetivo es común.

Bueno, decir que votaremos en contra de esta proposición únicamente por eso. Y vo-
taremos a favor del último punto, que sí que habla de contar con los ayuntamientos e in-
vitar a las entidades sociales, entre ellos a la Campaña contra el Cuarto Cinturón, en el 
proceso de redacción del plan específico de movilidad del Vallès. Y todas estas conclu-
siones que se saquen en este plan específico, evidentemente deberán estar coordinadas 
con el Ministerio de Fomento.

Gracias.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Gràcies, diputada. En nom del Grup Socialista, té la paraula el senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Avui en aquesta comissió estem reproduint debats que feia 
temps que no els reproduíem, però que són, diguem-ne, històrics, i les posicions de ca-
dascú, pel que veig, bastant similars, no?

La ronda del Vallès, per nosaltres, és una necessitat de primer ordre. Ho és per al 
teixit empresarial del Vallès, dels Vallesos i del Baix Llobregat. És una infraestructu-
ra fonamental per a la dinamització del teixit econòmic. Avui en dia, que es demana, a 
l’hora d’abordar infraestructures, que es tinguin en compte els retorns econòmics i so-
cials, doncs, bé, el retorn..., tots els estudis ens indiquen que el retorn en termes econò-
mics i en termes socials d’aquesta infraestructura..., estarien amortitzats entre quatre, 
cinc anys, com a màxim.

Estem parlant d’un 28 per cent de la població, que està en aquests territoris; un 25 
per cent de l’ocupació de Catalunya que està ubicada en aquests territoris; un 27 per 
cent del producte interior brut de Catalunya. Si parlem del sector industrial, el 40 per cent 
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del sector industrial de Catalunya està en aquests dos territoris i els Vallesos. I el creixe-
ment de les exportacions, allò que tant diem i que els mateixos consellers del Govern de 
la Generalitat, doncs, amb raó se’n vanten..., en aquest territori hi tenim..., es produeix 
el 7,7 per cent del creixement de les exportacions del país. I, per tant, són unes necessi-
tats evidents des del punt de vista del sistema productiu territorial.

Què necessitem, des del nostre punt de vista? Dotació d’infraestructures adequades. 
Perquè Catalunya és una de les regions europees en permanent creixement, i comencem 
a veure, en aquests moments de desvetllament de l’economia una altra vegada, que hi 
han determinades infraestructures en aquests entorns que estan congestionades, que es-
tan provocant i provocaran pèrdues econòmiques i ineficiències competitives –els estic 
parlant de la C-18, de la C-17, de la B-30... També ens manca, eh? –és una obra que està 
interrelacionada amb aquesta infraestructura–, que el Ministeri de Foment enllesteixi 
d’una vegada l’enllaç entre l’A-2 i la B-30 a l’alçada de Castellbisbal.

Tenir infraestructures adequades, des del nostre punt de vista, facilita també estra-
tègies d’expansió de l’activitat i capacitat d’atreure capital humà. Es trenca la radialitat 
del voltant de la regió metropolitana. Posem..., avui que estem parlant de canvis climà-
tics, el que estem fent és reduir uns consums i externalitats negatives; facilitem també 
la mobilitat de..., no només de les mercaderies, també dels treballadors i les treballa-
dores; reduïm l’accidentabilitat, i podem incrementar la producció catalana i, a més a 
més, ajudar a que aquesta infraestructura tingui un impacte positiu a l’economia espa-
nyola.

Han sortit altres temes: transport públic. I la ronda del Vallès és una magnifica in-
fraestructura perquè els busos exprés puguin connectar tots aquests territoris d’una ma-
nera molt més àgil. I des del punt de vista ferroviari, el nostre grup parlamentari els ha 
ofert, al Govern d’aquí i al Govern de l’Estat espanyol, una solució que permeti connec-
tar els dos Vallesos sense una excessiva inversió, que és un bypass a l’alçada de Barberà 
del Vallès.

I, finalment, indicar-los, com tots vostès saben, que el Pla territorial de la regió me-
tropolitana aborda aquest tema, indicant quin podria ser el traçat prioritari i abordant 
un altre tipus de traçats que podrien haver-hi aquí, que són els que haurà d’estudiar 
aquest estudi d’impacte ambiental que el Ministeri de Foment ha encarregat.

Per tots aquests motius, que ja havien estat exposats en anteriors legislatures, doncs, 
el nostre grup parlamentari votarà en contra d’aquesta proposta de resolució.

I demanarem votació separada del darrer punt, que en aquest sí que hi votarem a fa-
vor, perquè, sigui el Govern de la Generalitat o el Govern de l’Estat qui abordi aquest 
estudi, doncs, s’ha de comptar evidentment amb els ajuntaments del territori, com s’hi 
va comptar en el passat recent.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Terrades. I per posicionar-se sobre la proposta de resolució per part 
del Partit Popular, té la paraula el senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidenta. Evidentemente votaremos en contra de la propuesta que pre-
sentan, y podría suscribir todas las palabras que ha dicho el señor Terrades. Al final, el 
futuro del Cuarto Cinturón es unir dos territorios, dos comarcas importantes, tanto por 
la población que tiene como por la potencialidad económica que tiene. No hay que olvi-
dar que los dos Valleses tienen una economía y una industria importante y que al final 
necesitan una mejor conexión en infraestructuras. 

Y ustedes dicen: «Oiga, que el Estado de, el Gobierno a la Generalitat..., que vamos 
a priorizar las inversiones que hacen falta.» ¡Pero si ni siquiera saben qué quieren hacer! 
¡Si ni siquiera saben cuáles son sus prioridades! Gestionen lo que tienen, demuestren 
que saben gestionar, lo que saben hacer. Una vez sepan gestionar obra pública –recorde-
mos la L9– podrán reclamar algo más. Pero, oiga, primero..., cada Administración tiene 
sus competencias y cada uno tiene que invertir en lo que tiene que invertir; que precisa-
mente la que menos invierte no es la Administración del Estado.

¿Que hay posicionamientos en contra? Seguro. También hay muchas adhesiones y 
posicionamientos a favor del Cuarto Cinturón. ¿Hay una opinión cerrada y concreta de 
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Convergència sobre este tema? Porque en el territorio yo creo que ustedes no votarían 
a favor de esta propuesta. Sus compañeros del territorio, de las comarcas –en estas dos 
comarcas–, ¿estarían a favor de esta propuesta? Porque muchos municipios se han abs-
tenido, y posiblemente en alguno han tenido un posicionamiento a favor, seguramente. 
¿O lo único que les interesa es poner palos en las ruedas, parar una obra pública que de-
pende del Gobierno del Estado, para luego decir que el Estado no invierte en Cataluña? 
¿O es una cortina de humo para tapar la mala gestión de la obra pública que hay aquí o 
la falta de inversión que de ustedes depende y que no se hace en Cataluña? ¿Es una cor-
tina de humo para tapar las deficiencias de inversión de la Generalitat? 

Oiga, ustedes saben que el Cuarto Cinturón es necesario, es importante para la po-
blación de los Valleses; es importante para la economía, no solo de estas dos comarcas 
sino de toda Cataluña, y, por lo tanto, votaremos en contra. Y, por favor, dedíquense a 
hacer la obra pública que depende de ustedes y no pongan palos en las ruedas en aque-
llas obras que son necesarias para Cataluña.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Senyor Sanglas, vol intervenir per...?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Per al·lusions.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Per al·lusions. Trenta segons.

Marc Sanglas i Alcantarilla

No; en tot cas, miri, de cortines de fum..., alguns són més especialistes que altres 
per tapar escoltes telefòniques i moltes altres coses. Per tant, no ens expliquin històries.

I de gestió de l’obra pública vostès no ens poden donar cap lliçó absolutament de res; 
si no, els explicarem tots els quilometres d’AVE que s’han gastat a l’Estat que no tenen 
cap mena d’utilització i d’infraestructures.

I el que estem parlant aquí, senyora Bravo..., estem parlant d’un debat, no diem que 
no s’hagi de fer. La connectivitat de les comarques –si m’hagués escoltat, ho hauria... Jo 
ho he dit, és necessària, aquesta connectivitat d’aquestes dues comarques, però plante-
gem com s’ha de fer.

Estem massa acostumats que es programen des de l’Estat obres que després no que-
den ben lligades amb el territori. I precisament el que demanem aquí és un debat terri-
torial, que és el que ha faltat en aquestes grans infraestructures. Només demanem això. 
I, per tant, la proposta va en aquest sentit. No que no s’hagin de fer, sinó que, en tot cas, 
ho debatem, que en parlem amb tothom que en pugui resultar afectat, i que, per tant, 
millorem. No dilapidem recursos públics en no res.

I, a més, amb el temps..., escolti, la connexió de l’A-2 amb l’AP-7 encara està per fer. 
Ho hem reclamat a Madrid en diverses ocasions, i és res, és la xocolata del lloro de les 
inversions; no s’ha fet.

Igual que la finalització del tram d’Abrera a Terrassa, tampoc no s’ha fet. Escolti, no 
comencem..., no ens vinguin a donar lliçons de que s’ha de fer no sé què, quan precisa-
ment el que s’ha d’acabar és aquestes infraestructures, posar-les en marxa i dinamitzar 
l’economia d’aquests àmbits, que prou que ho pateixen.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor diputat. (Marina Bravo Sobrino demana per parlar.) Senyora Bravo?

Marina Bravo Sobrino

Por alusiones, solo.

La presidenta

Trenta segons, solo, pues.

Marina Bravo Sobrino

Sí. No sé si yo no te he escuchado a ti o tú no me has escuchado a mí, porque yo lo 
que he dicho es que el debate me parece perfecto que se ponga sobre la mesa, y que el 
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estudio informativo que ya está en trámite creo que no se debe parar, lo haga el Ministe-
rio de Fomento o lo hubiera estado haciendo la Generalitat de Catalunya.

Gracias.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Molt bé. Si no hi ha cap petició més per al·lusions, passarem a votació, i queda clar 
que el darrer punt, el punt quart, el votarem separadament.

Començarem votant el punt quart, a petició de dos grups parlamentaris.
Vots a favor del punt quart?
Són 16 vots a favor.
Vots en contra? 
Cap.
Abstencions?
I 1 abstenció.
Abstenció del Grup Popular; vots a favor de la resta de grups.
I ara passarem a votar, doncs, la resta de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Dotze vots a favor, de Junts pel Sí i la Candidatura d’Unitat Popular i Catalunya Sí 

que es Pot.
Vots en contra?
Sis vots en contra, del Grup Socialista, del Grup Popular i del Grup de Ciutadans... 

Set. (Veus de fons.) Sí: set. Set –set. Molt bé.
Doncs, s’aprova íntegrament la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa secundària 
de regadiu del canal Segarra-Garrigues

250-00682/11

Passarem a l’últim punt de les resolucions, que és el punt cinquè, la Proposta de re-
solució sobre el desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu del canal Segar-
ra-Garrigues; presentada pel Grup de Ciutadans. Per presentar la proposta de resolució, 
té la paraula el senyor Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Bueno, tenemos el canal Segarra-Garrigues otra vez aquí en la 
sala, ya es un clásico. Explicaba, un poco, en la exposición de motivos que los tres últi-
mos años en la tierra de Lleida el régimen de lluvias ha sido inferior a lo normal; puede 
ser una casualidad, puede ser una tendencia en un escenario de cambio climático que 
debemos prever. Incluso estamos desarrollando una ley de cambio climático, o sea que nos 
lo estamos creyendo, que esto es un peligro real, un peligro existente. 

Si se fijan en la exposición de lo que he hablado es de los almendros y de las acei-
tunas. El canal Segarra-Garrigues no pretende plantar arroz ni gastar agua de una ma-
nera innecesaria, son plantas que lo que necesitan solamente es riego de soporte. Si no 
cae del cielo, pues, la tecnología nos permite garantizar unas cosechas y que el campo 
de Lleida siga vivo. El agua no solamente es la vida para las plantas, también es la vida 
para las personas, ¿no?

¿Qué es lo que pedimos? Pues, pedimos, un poco, lo de siempre: que se aceleren los 
procesos, que se agilice la construcción, que se dé más prioridad al canal Segarra-Ga-
rrigues, y, sobre todo, más que prioridad y recursos, que se le dé mayor optimización, o 
sea, que estos recursos se gasten de una manera más adecuada para que sean realmente 
beneficiosos y tengan un retorno económico y social para la población de Lleida, ¿no?

La Generalitat impuso un criterio de un 70 por ciento, dentro de la sectorización 
para hacer la concentración parcelaria en la red secundaria, para poder adherirse al rie-
go, ¿no?, que ha sido una manera de ir dilatando las obras o de irlas estructurando de 
una manera que, bueno, puede ser correcta. Pero no estamos de acuerdo en ese 70 por 
ciento, porque nos parece una cifra excesiva, ¿no? En ningún canal se había hecho esto; 
solamente en el canal de Maldà se había solicitado un 50 por ciento como porcentaje 
mínimo de adhesión, ¿no?
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Hemos hablado con Junts pel Sí; hemos negociado. Ellos son del 70 por ciento; no-
sotros pedíamos una cifra inferior a un 50 por ciento. Pero esto es política, estamos aquí 
para buscar soluciones. Y tengo que decir que en este caso, pues, la hemos encontrado: 
ni para uno ni para el otro, ¿no? Creo que esto es hacer política, creo que esto es bueno; 
creo que la gente del campo de Lleida lo agradecerá, y creo que el agua tiene que ser un 
efecto llamada para que se consolide el territorio.

Y referente a la otra esmena, porque hay..., puedo está confundido, ¿eh?, o por lo que 
me ha explicado Violant..., pero a nosotros nos reclaman del sector 7 que incluso cum-
pliendo este 70 por ciento de propietarios adheridos, pues, la Generalitat, por motivos 
de disponibilidad presupuestaria, tampoco estaba ejecutando las obras. Me comentan 
desde Junts pel Sí que, bueno, por desarrollo de la obra, por temas de hidráulica y de 
logística, pues, que hay propietarios que se van a pasar del sector 7 al 8, y el 8 se está 
desarrollando y acabará, pues, a la mayor brevedad.

Le daremos un voto de confianza a que esto que nos relatan, y que le aceptamos la 
enmienda, sea verdad, y seguiremos fiscalizando el cumplimiento de todas estas en-
miendas.

Gracias.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, diputat. Hi ha..., s’han presentat esmenes del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Per plantejar-les i defensar-les, té la paraula la senyora Violant Cervera.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, presidenta. Doncs, sí, agrair al Grup de Ciutadans, de fet, la presen-
tació de la proposta de resolució, però sobretot la voluntat d’arribar a aquest consens en 
la transacció de les esmenes que ja hem passat a la resta de grups parlamentaris.

De tots és sabut, especialment de la gent de Lleida, la importància de l’obra del ca-
nal Segarra-Garrigues. Com molt bé comentava, doncs, el Javier Rivas, de Ciutadans, 
és una obra important que ha de servir per a l’estabilització dels diferents cultius que es 
tenen, doncs, a la zona de Lleida. Són regs de suport; no són regs intensius, sinó que són 
regs de suport.

Tots sabem també que hauríem volgut que el transcurs de l’obra, doncs, hagués 
set molt més ràpid. Les dificultats econòmiques amb les que es va trobar l’execució 
d’aquesta obra, amb aquesta forta crisi econòmica, doncs, van fer que aquestes previsi-
ons pressupostàries tinguessin una mica de ralentí, i en certa manera els recursos es van 
destinar a les urgències d’aquell moment. No obstant, Junts pel Sí i el Govern de la Ge-
neralitat sempre ha estat a favor de poder acabar com més aviat millor aquest projecte. 
Per tant, agraïm que s’hagi arribat, doncs, a aquesta transacció.

Referent al 70 per cent de les adhesions, la Generalitat sempre deia que aquest tant 
per cent era un tant per cent orientatiu. Estem d’acord amb rebaixar-lo fins al 60 per 
cent, amb la possibilitat de que aquestes adhesions, doncs, dels agricultors i dels page-
sos de la zona serveixin com una taca d’oli perquè es vagin afegint més adhesions. En 
qualsevol cas, era un criteri que s’utilitzava per intentar fer l’obra viable; eren convenis 
que es signaven entre els departaments i les comunitats de regants. Per tant, agraïm que 
s’hagi arribat a aquestes transaccions.

Referent al primer punt, és veritat que una part dels regants que inicialment estaven 
en el sector 7, per proximitat van passar al sector 6. I en la seva exposició de motius, 
doncs, ens comentava que el 74 per cent s’hi havien adherit, però aquesta part havien 
format part del sector 6, que és el que està més avançat; el sector 7 ha de començar. 
I, per tant, agraïm, amb la voluntat de guiar el funcionament que en aquests moments, 
doncs, té la Generalitat, que hagin acceptat les esmenes.

I, com comentàvem també abans, també estem satisfets en haver arribat al 60 per 
cent d’adhesions, perquè sí que és veritat que és una demanda real del territori, que ens 
demanen això: poder rebaixar aquest nombre d’adhesions.

Per tant, satisfets en arribar a aquesta transacció, perquè els diputats de Lleida, de 
tots els partits polítics, però segur que de tota la cambra, el que volen és que aquesta 
obra finalitze com més aviat millor, perquè el territori de Lleida, doncs, pugui tindre 
l’esplendor que tots nosaltres volem.

Moltes gràcies.
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La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputada. Té la paraula, pel Grup Socialista, el senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució amb les esmenes in-
corporades, entenent que, des del nostre punt de vista, aquesta és una infraestructura 
bàsica per al sector agrari de la zona de Lleida, i sobretot perquè el sector agroalimenta-
ri és un dels sectors productius més importants del país, i una bona part de la producció 
present i futura la tenim en aquest territori. Per tant, donarem suport a aquesta proposta 
de resolució.

Però abans d’acabar la meva intervenció, home, sí que els voldria recordar que en 
aquests darreres anys hi ha hagut una retallada del 82 per cent en millora de regadius, 
i que si volem gastar menys en aigua, que és l’altre paradigma que moltes vegades..., 
«moltes vegades» no, que hem d’impulsar també en aquest sector, el que cal és moder-
nitzar els regadius. I per modernitzar els regadius el que falta és inversió.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Tot seguit, per defensar la posició de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el senyor Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí. Tal com ha dit el diputat Rivas, aquest és un tema no nou, que ja se n’ha parlat 
molt. Coneguda és la nostra posició crítica en una obra faraònica que podria permetre 
un canvi d’usos de l’aigua i un malbaratament d’aquest recurs escàs. «Podria permetre» 
no vol dir que s’estigui fent així. I també per alguns elements en la seva pròpia cons-
trucció.

Tot i això, és evident que aquesta proposta de resolució no parla sobre la idoneïtat o 
no del Segarra-Garrigues, sinó que parla de l’optimització d’una obra ja feta, i que, per 
tant, seria pitjor el malbaratament de no executar allò que ha d’estar executat.

Respecte dels percentatges, ens sembla que és lògic també que s’imposin una sèrie 
de percentatges d’adhesió abans de fer una inversió determinada que després no pogués 
tenir l’ús. De tota manera, sí que és cert que si volem atendre l’objectiu inicial de la pro-
posta de resolució, és bo també que es rebaixin aquests percentatges.

Dit tot això, i en ús del pragmatisme que ens tocaria en situacions com aquestes, dir 
que hi votarem a favor.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Pel Partit Popular, té la paraula el senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidenta. Es verdad que con el canal Segarra-Garrigues la Generalitat, 
pues, no está respondiendo a aquello que le compete hacer. Es verdad que el Estado sí 
cumplió con su parte, que era la construcción del canal principal, y otra cosa es la Ge-
neralitat, que la red secundaria, pues, la tiene prácticamente olvidada.

En ese sentido, nosotros votaremos a favor del primer punto, pero no del segundo, 
porque encontramos excesivo aún que se siga pidiendo por encima del 50 por ciento de 
las adhesiones de los propietarios. Creemos que es injusto y que por parte nuestra no 
vamos a ceder, de momento, al 50 por ciento.

Gracias.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Té la paraula, per posicionar-se... (veus de fons), per la CUP - Crida 
Constituent, el senyor Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé; gràcies, presidenta. Nosaltres votarem en contra dels dos punts d’aquesta 
proposta, perquè, com és sabut, la CUP estem en contra d’aquest projecte, de l’expansió 
dels regadius, sobretot d’aquests que lo que fan és expulsar teixit agrícola propi i inten-
sifiquen conreus amb precarització de mà d’obra, impacte sobre els ecosistemes i trans-
formació radical, en molts casos, dels paisatges, fruit d’unes concentracions parcel·làri-
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es que paral·lelament comporten unes concentracions empresarials. I, per tots aquests 
motius, històricament la CUP mos hi hem oposat i mos hi continuarem oposant.

I també des del punt de vista de la ineficiència de les inversions públiques. És una 
inversió que en lo cas de la Generalitat, doncs, ronda els 1.000 milions d’euros el que 
s’hauria de fer en aquesta xarxa secundària, i de moment s’han posat en marxa unes 
15.000 hectàrees, de les quals només el 50 per cent s’estan regant. És a dir, el 50 per 
cent de les terres que ja podrien regar, i en canvi no ho estan fent, bàsicament per no 
tindre suficients regants que puguin o vulguin pagar allò que se’ls diu que val aquesta 
aigua.

Per tant, des del punt de vista de la inversió pública és d’una alta ineficiència, una de 
les majors inversions –juntament amb l’L9 i l’L10 del metro de Barcelona– que los dife-
rents governs de la Generalitat los últims anys han anat fent.

Nosaltres ja vam fer unes esmenes als pressupostos –als numerets; no al text arti-
culat, sinó als números– on plantejàvem una sèrie de propostes i detectàvem, no?, que 
hi havia un problema més de gestió d’allò que ja està fet més que no pas de necessitat 
de noves hectàrees. Entenem que aquesta proposta de resolució el que fa és promoure 
aquestes noves hectàrees, sense una avaluació prèvia d’allò fet. I en grups, diguéssim, 
com Ciutadans, que feu bandera allà i aquí de la transparència, del control de la inver-
sió pública, pensem que hauríeu de posar també èmfasi en què tot allò nou que hàgim 
d’anar a fer partix d’unes premisses d’avaluar allò que hem fet. I allò que hem fet no ho 
hem fet bé, perquè només estem regant lo 50 per cent d’allò que sí que es podria fer.

També constatem que hi ha hagut una manca de transparència en la inversió que 
s’ha anat fent. Hi ha unes previsions de sobrecostos d’un mínim del 80 per cent. I, per 
tant, les peticions que nosaltres fèiem –i les continuarem fent, i, per tant, sent conse-
qüents amb aquestes peticions votarem «no» a aquestes propostes que avui presenteu– 
era una rebaixa en la inversió del 50 per cent de nous regadius. És a dir, no ho retallem 
tot, sinó que deixem que estigui oberta una porta..., perquè no tenim majoria absoluta, 
al país, la CUP, i, per tant, no podem decidir què volem fer, però sí que plantegem una 
reducció del 50 per cent a la inversió perquè es pugui destinar a coses que pensem que 
sí que són prioritàries a dia d’avui. I del 50 per cent de la inversió restant lo que plante-
jàvem –amb números, tot això, sí– era fer una auditoria, una auditoria per part de la Ge-
neralitat que avalués on hi ha hagut aquests sobrecostos, i que dels resultats d’aquesta 
auditoria condicionéssim la inversió futura.

Per tant, no podem donar suport per uns motius, diguéssim, estratègics. Com a CUP, 
nosaltres no estem a favor d’aquests grans regadius, però tampoc hi estem des del punt 
de vista de l’eficiència de la inversió pública.

Moltes gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el senyor Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Comentar al diputat del PP que..., a ver, nosotros lo que estába-
mos pidiendo era que se bajara del 70 al 50 por ciento, pero en una transacción, en una 
esmena..., lo que me he referido antes, que es –que entiendo yo, ¿eh?, puedo estar con-
fundido– hacer política, que es no enrocarse, no ponerse estupendo y buscar soluciones, 
pues, yo considero que que se baje de un 70 a un 60 por ciento, pues, no es el éxito que 
nosotros pretendíamos, pero sí que es un pequeño éxito. Prefiero irme con un 10 
por ciento que con un 0 por ciento y que sigan regando..., que se puedan adherir al 70 por 
ciento.

Diputat de la CUP..., nosotros no es que presumamos de transparencia, es que prac-
ticamos la transparencia, y en esta misma comisión a la que tú asistes, te invito a que 
revises un poco los diarios de sesiones y verás que Ciudadanos, del canal Segarra- 
Garrigues, ha presentado unas cuantas PR, algunas enmendadas con mucho criterio por 
otros grupos políticos, sobre todo la gestión que se ha hecho y la que se tiene que hacer, 
¿no?, y la depuración de responsabilidades y la optimización de todos estos recursos pú-
blicos.

En cuanto al modelo, sí, efectivamente, no estamos ni estaremos nunca de acuerdo. 
Usted considera que es un modelo de grandes regadíos y yo considero que es un modelo 
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de supervivencia. Si no hay agua, el campo de Lleida acabará siendo un desierto. Y la 
supervivencia, comiendo higos chumbos, puede ser bastante triste, ¿no? Entonces, no-
sotros estamos por otro modelo, efectivamente, en el cual discrepamos, desde el respeto 
pero desde la discrepancia total.

Gracias.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat.
Doncs, tot seguit sotmetrem a votació aquesta proposta de resolució, que entenem... 

(Alberto Villagrasa Gil demana per parlar.) Senyor Villagrasa?

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Jo demanaria votació separada dels dos punts.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, farem dues votacions, eh? Entenem que hi ha hagut 
un acord sobre les esmenes, doncs, i, per tant, el text que sotmetrem a votació és el text 
amb les esmenes de Junts pel Sí incorporades. Votarem el text transaccionat, que algú 
deu tenir... (Veus de fons.) Si el poguéssim tenir a la Mesa seria fantàstic. Els grups el 
tenen, el text transaccionat? (Pausa.) Sí? El tenen tots? (Pausa.) Doncs, per tant, no cal 
que procedim a llegir-lo.

Votarem, doncs, en primer lloc, el punt 1.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt ha estat aprovat amb els vots en contra de la CUP - Crida Constituent i 

els vots a favor de la resta de grups parlamentaris, que són 17.
I seguidament votarem el punt 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots en contra de CUP - Crida Constituent, abstenció del Grup Popular i vot afirma-

tiu de la resta de grups, que són 16 –16, 1 i 1.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució en els termes transaccionats.
Acabem les propostes de resolució. Tot seguit, continuem amb les compareixences 

amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura. Els proposo de fer una pausa de cinc 
minuts, si no és que els portaveus em diuen el contrari. (Pausa.) Sí? Fem una pausa de 
cinc minuts abans de reprendre...? (Veus de fons.) Doncs, va, cinc minuts. Quedem a les 
dotze en punt aquí, que ja hi ha els compareixents.

Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i onze minuts i es reprèn a les dotze 
i set minuts.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Reprendrem la sessió un cop els compareixents, que ja són aquí, s’asseguin.

Compareixença d’una representació de la cooperativa d’arquitectes 
LaCol amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura

353-00264/11

Tot seguit compareixeran el senyor Eliseu Arrufat i el senyor Ramon Sanabria. 
(Pausa.)

Com els deia, iniciem les compareixences amb relació al Projecte de llei de l’arqui-
tectura. Ara, al matí, compareixen el senyor Eliseu Arrufat Grau, arquitecte, en repre-
sentació de la cooperativa d’arquitectes LaCol, i el senyor Ramon Sanabria Boix, presi-
dent de l’associació Arquitectes per l’Arquitectura.

Si els sembla bé, tindrien una primera intervenció d’una durada de deu minuts cada 
un; després intervindrien els grups parlamentaris per una durada de cinc minuts, i des-
prés els dos compareixents disposarien d’un termini de cinc minuts, doncs, per a rèplica 
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i qualsevol resposta que haguessin de donar a les preguntes o apreciacions dels grups 
parlamentaris.

Atès que només són aquestes dues compareixences al matí, i que anem prou bé de 
temps, aquesta presidència no serà molt, molt, molt estricta amb els temps; també ho dic 
per a tranquil·litat dels compareixents.

Un cop dit això, doncs, té la paraula el senyor Eliseu Arrufat.

Eliseu Arrufat Grau (representant de la cooperativa d’arquitectes LaCol)

Bé, gràcies per donar-nos audiència i voler escoltar la nostra veu. Jo intentaré aga-
far-me els deu minuts, perquè em fa por allargar-me, la veritat, i..., una mica nerviós per 
estar aquí per primer cop; però, bé. Sí que voldria fer un repàs en criteris generals, com 
una sensació més generalista sobre el projecte de llei, i després sí que intentaré concre-
tar sobre alguns punts que hem mirat de treballar des de la cooperativa.

D’entrada, dir que la veiem amb bons ulls, entenem que és un projecte de llei i que 
queda molt per fer, i això ens sembla una oportunitat per poder treballar aspectes que con-
siderem que no estan treballats encara, però sí que seriem favorables a aquest estudi i a 
aquest treball i a tots els passos que quedin per poder-la redactar en condicions.

Dintre de la mateixa redacció del projecte de llei, veiem una certa ambigüitat en la 
redacció, sobretot quan esmentem els valors inherents a l’arquitectura. Quan es parla de 
valors, trobem..., després miraré de concretar una mica, però trobem certa lleugeresa 
a l’hora de parlar de quins són o de resumir-los. Celebrem la multidisciplinarietat amb 
què es vol treballar, la inclusió de perfils dintre de l’activitat de l’arquitecte, però volem 
deixar clar que els arquitectes no tenim l’exclusivitat de l’arquitectura ni l’arquitectura 
és exclusiva dels arquitectes. 

D’aquesta manera, el que deia, estem d’acord amb la inclusió de nous perfils, però 
detectem, d’alguna manera, la manca d’organismes menys professionalitzats, com pu-
gués ser la veu..., no?, organismes que creiem que han de tenir veu i vot igualment, com 
associacions de ciutadans, veïns, Confavc, etcètera. I també trobem a faltar, possible-
ment, organismes de tipus associació estudiantil, no?, delegacions d’alumnes o gent que 
encara no té accés a la professió i creiem que també tenen veu, també comprenen el 
món de l’arquitectura i també haurien de comprendre bé què significa una llei d’arqui-
tectura.

Celebrem també la porta que s’obre amb el foment i l’educació en temes d’arquitec-
tura, sobretot pel que fa a pal·liar la diferència entre el món acadèmic i el món professio-
nal; la llei fa molt d’èmfasi al foment, sobretot al capítol II, i a l’educació. Entenem que 
són parts que s’han de treballar, que s’han d’estudiar, que han d’estar..., que ens agra-
daria entendre millor què significa fomentar i entendre..., i educar, però ho celebrem en 
qualsevol cas, perquè creiem que necessitem pedagogia bidireccional: des de l’arquitec-
tura cap a la ciutadania que farà servir els nostres projectes, com al revés. Necessitem 
molta pedagogia en un sentit invers, no?, que també ens en falta molta. 

I així, ja, com a criteri general, ens alerta una mica la creació d’aquest Consell de 
Qualitat Arquitectònica de Catalunya, ja que obre un debat sobre si l’arquitectura ne-
cessita garants de l’Administració o no, en termes qualitatius. Tot i així, entenem que, lo 
dicho, és un projecte de llei, que queda molt per escriure, però simplement apuntar que 
era un espai que ens generava certa incertesa. 

Dit això, intentaré ser breu també en els punts que consideràvem una mica..., teníem 
certes divergències. I, bé, arrenco. Dintre del Consell de Qualitat Arquitectònica de Ca-
talunya, enteníem això: que ens preocupa una mica que hi hagi un únic consell; però 
s’entén, o mig s’entén del text de la mateixa llei, que poden aparèixer consells territo-
rials, i enteníem que aquesta és la pota que necessitem o que creiem que és necessària 
perquè hi hagi una real representació d’aquests valors de l’arquitectura en els diferents 
indrets del territori català o de quin pugui ser afectat. 

Necessitaríem, o creiem important l’escissió política d’aquest consell d’arquitectu-
ra. Creiem que hauria de ser un òrgan independent, i creiem que hauria d’haver-hi una 
exposició pública i exclusiva del reglament, que estableixi la composició del consell. 
I discrepem en que la presidència del consell sigui, la titularitat, del departament com-
petent en matèria d’arquitectura. Veiem molt clar que ha de ser un organisme democrà-
tic, transparent i independent, en aquest sentit. I per això la pota dels òrgans de consell 
territorials creiem que és la manera de llegir el territori amb una major qualitat.
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Torno a fer..., a esmentar organitzacions veïnals i de tipus estudiantils; creiem que 
també podrien formar part d’aquest consell, ja que, si no, correm el risc de, sempre, 
tenir una representació, dintre d’aquests consells, d’unes edats i d’unes competències 
que potser no representen la totalitat de la professió i dels que seran professionals en 
un futur. 

Dintre de l’enumeració dels valors del capítol primer, dintre d’aquesta ambigüitat, 
creiem que hauria de ser una mica més ambiciosa la definició d’alguns conceptes. No 
tenim clar, quan es parla de sostenibilitat o quan es parla de social..., potser són parau-
les, són conceptes molt contemporanis, que estan molt a l’ordre del dia, però necessita-
ríem una mica més de contingut a l’hora d’entendre què són exactament, ja que, si no, 
podem obrir portes a fer fintes o a mal interpretar alguns conceptes que avui no s’han 
d’explicar, però potser demà sí que requeriran certa explicació. 

Amb això també necessitem, nosaltres, saber què volem dir amb «sostenibilitat», 
què vol dir «social»; estem parlant de conceptes combinats com «sostenibilitat social», 
«sostenibilitat econòmica», «sostenibilitat mediambiental». Si realment l’interès gene-
ral d’aquesta llei s’ha de definir a través dels valors que intenta protegir, bé, creiem que 
és important poder-ho treballar. És per això que fèiem la proposta –modesta, la propos-
ta, i humil– de, potser, crear un glossari i poder treballar específicament què són valors 
que són inherents de l’arquitectura i què no ho són.

Per últim, dintre d’aquests..., o per penúltim, dintre dels valors trobem dues coses 
que també ens fan tenir debats, potser, més de caire filosòfic, com per exemple la be-
llesa, no? Dintre d’aquest valors inherents, hi ha la bellesa, i no tenim..., no acabem de 
comprendre si ha de ser un valor que sigui garantit per un òrgan administratiu o no; 
se’ns escapa una mica la transcendència d’aquest valor. Entenem que és un valor estètic, 
entenem que és un valor d’imaginaris i, per tant, entenem que és un valor social, però 
no comprenem molt bé com encaixa aquí dintre.

I, per últim, si parlem de valors, i parlem de transmissió de valors, i parlem de que 
l’Administració..., i parlem de lleis i parlem d’interès general, trobem molt a faltar una 
ètica professional dintre d’aquests valors. En cap cas es parla de contractació professio-
nal, en cap cas s’està parlant de maneres de garantir una bona praxi darrere del que hi 
ha als concursos, del que hi ha als processos, del que hi ha als projectes, etcètera.

Encara en el..., bé, dintre de la posada en valor del treball disciplinari, dintre de 
l’article 3, es parla d’incloure en la ciutadania..., perdó, un segon, que ho tinc apuntat i 
no ho tinc tan fresc. (Pausa.) Sí, no creiem que la ciutadania s’hagi d’incloure, dintre 
d’aquesta multidisciplinarietat ni dintre d’algun dels articles que es comenta, amb una 
actitud passiva. Comprenem que no es tracta tant de fomentar i educar, que sí, sinó que 
també es tracta d’escoltar i consensuar. En aquest sentit, creiem, un altre cop, que no 
només ens hem d’expressar en una única direcció cap a la població, sinó que necessitem 
moltíssim feedback, moltíssim retorn de necessitats, de detecció d’objectius, de territori; 
territori, amb la comprensió més àmplia d’aquest concepte.

L’únic punt que parla de participació ciutadana és l’article 18.5. En aquest article es 
parla de que la participació ciutadana podrà aprofitar els concursos d’idees i els avant-
projectes com a matèria de discussió. Tornem a posar la cunya aquí; creiem que ja anem 
tard, si això és així. Entenem que la detecció de necessitats, els objectius dels processos, 
les mateixes dotacions pressupostàries, etcètera, han de tenir consens, o com a mínim 
debat –tant de bo consens–, per part de la ciutadania.

Dintre del capítol II, també, i les competències del consell, veiem amb bons ulls i 
creiem que és molt positiu que el consell lluiti per aportar qualitat d’arquitectura a totes 
les esferes, des de l’àmbit més acadèmic fins a l’àmbit més de petits governs, però vol-
dríem fer èmfasi en la ruptura del món acadèmic i el món laboral; és a dir, vivim amb 
un pla docent o en un sistema acadèmic que reflecteix relativament poc, o molt poc, les 
competències que tenim els arquitectes que sortim i ens hem hagut de buscar la vida 
des de zero. Llavors, aquesta relació que diem que ha de canviar..., és a dir, sortim d’un 
món amb unes atribucions i unes competències professionals que rar és que ens vegem 
capaços o suficientment segurs per poder-les afrontar. Avui, ens trobem en una situació 
en què és molt complicat generar una experiència en altres despatxos, i, si això és possi-
ble, tornem a parlar de l’ètica professional. Llavors, sí que creiem que aquest consell..., 
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algunes de les seves competències serveixin per apropar els dos mons, sense perdre les 
qualitats d’un i les qualitats de l’altre.

I dintre –crec que vaig amb temps– del capítol III, dintre de la contractació dels 
concursos, és un món que és més desconegut per a nosaltres. Entenem el debat que té a 
darrere; entenem que, en aposta de la qualitat i del control de les obres, doncs, s’agraeix 
que la contractació del projecte i de l’execució sigui la mateixa. Però fent èmfasi un al-
tre cop en que si estem parlant tota l’estona de millores de contractació, si estem parlant 
tota l’estona de no només atendre les baixes pressupostàries –quasi serien les baixes te-
meràries, dintre de l’assignació de pressupostos–, si s’han de tenir en compte altres cri-
teris, d’altres qualitats que fan referència als valors inherents de la professió i que ens 
correspon, als estudis que presentem a aquests concursos, posar-los de manifest, creiem 
un altre cop que l’ètica professional ha d’estar aquí. No podem estar millorant la con-
tractació, millorant els concursos, parlant de qualitat de resultats i no parlar de qualitat 
de processos. Considerem que és importantíssim.

Nosaltres som una cooperativa –en som molt poques al territori–, i el primer motiu 
per ser cooperativa és la dignitat, dintre de la nostra feina; des de temes de signatura i 
responsabilitat, fins a la pressa de les decisions, fins a intentar entendre i comprendre 
com pot ser una creativitat col·lectiva i compartida. No estic parlant de fomentar les co-
operatives a través dels concursos, però sí que estic parlant de reconèixer les feines que 
es fan, les persones que no directament signen els processos, i estic parlant d’entendre 
bé quin volum de treball hi ha darrere d’un concurs i d’una feina d’encàrrec, i si forma 
part d’una bona praxi i té ètica professional al darrere o no.

Estic una mica nerviós... No sé si em deixo alguna cosa, però crec que això és el que 
volia dir.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Moltíssimes gràcies. S’ha cenyit prou, prou al temps.

Compareixença del president de l’associació Arquitectes per 
l’Arquitectura amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura

353-00277/11

I, en tot cas, ara, per un temps també de deu minuts flexibles, té la paraula el senyor 
Ramon Sanabria.

Ramon Sanabria Boix (president de l’associació Arquitectes per 
l’Arquitectura)

Molt bé, moltes gràcies; moltes gràcies per poder-nos expressar els arquitectes, di-
guem-ne, d’una generació més gran, no? Jo crec que per a l’arquitectura catalana aquest 
és un moment històric –i ho dic de veritat, no?–, perquè, que jo sàpiga, només hi ha una 
llei d’arquitectura aprovada, que és la francesa, a Europa. No cal que els expliqui la im-
portància històrica de l’arquitectura catalana. O sigui, tots ho tenim al cap –i sobretot 
en aquest edifici, o sigui que...–, des del romànic al gòtic, al modernisme, al mateix Pla 
Cerdà –l’arquitectura que suporta el pla; no només l’urbanisme, sinó l’arquitectura que 
suporta el pla–, el GATCPAC, com les..., la il·lusió del moviment modern, posat des de 
Catalunya a la resta d’Espanya, el Grup R a la postguerra, etcètera, no?

I sobretot volia comentar el disseny de l’espai públic, que això sí que és un element 
que ens representa moltíssim, no? Quan un se’n va de Barcelona, i se’n va a una altra 
ciutat del territori espanyol o fins i tot europeu, s’adona de que el nostre espai públic té 
una confortabilitat increïble. I s’ha fet de mica en mica, a poc a poc, des de l’any 80, 
no? És a dir, tot això són elements i arguments que denoten que l’arquitectura catalana, 
diguem-ne, és una arquitectura de referència a tot el món, però que és una arquitectura 
que se l’ha de tindre en compte.

Vol dir que això representa, ni més ni menys, que un gran valor social i cultural, no?, 
que són les nostres arrels, a més a més, i que forma part de la nostra pròpia identitat. És 
a dir, que fer una llei sobre l’arquitectura catalana ens sembla, a nosaltres, a Arquitec-
tes per l’Arquitectura, molt bé –molt bé. Sabem que fa tres anys que s’està gestant i ens 
sembla molt bé la iniciativa.
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Els recordo que l’any 77 l’Estat francès va crear la primera llei d’arquitectura a Eu-
ropa, en la qual es pot llegir que l’arquitectura és una expressió de la cultura. Tots sa-
bíem que a la cultura hi posen sempre l’arquitectura, però, de fet, ni al Consell de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Barcelona hi era, no?, ni de la Generalitat. Afegeix també, aquesta 
llei d’arquitectura francesa, que la creació arquitectònica, la qualitat dels serveis de les 
seves construccions i la seva inserció harmoniosa en el medi ambient, el respecte als 
paisatges naturals o urbans i al patrimoni són d’interès públic. I això lliga arquitectura i 
societat, arquitectura i civisme. I això també ens sembla molt important.

Fins i tot, la nostra llei fa referència a altres solucions europees que estan absoluta-
ment en vigor, no?, i que es pot parlar, i es pot entendre i llegir que aquest interès públic 
de l’arquitectura..., s’ha de promoure i difondre el seu coneixement.

A nosaltres ens sembla molt estrany que la gent sàpiga tant de menjars, de vins i de 
cotxes, i sàpiga tan poc d’arquitectura. Jo crec que aquesta llei és un bon instrument per 
arribar a tothom; però a tothom vol dir a tothom, als nens petits, a les escoles. L’arqui-
tectura ha de ser alguna cosa inherent a nosaltres. Bé, nosaltres vivim i hi estem im-
mersos a dintre, a través sempre de l’arquitectura, les vint-i-quatre hores del dia, perquè 
quan dormim, dormim també en un dormitori, diguem-ne, no? Per tant, el seu coneixe-
ment fa possible, creiem, un millor desenvolupament social.

I tot això, tot això que estem explicant, com es pot fer? Com ho podem aconseguir? 
Com pot ajudar aquesta llei a que això sigui així? Aquesta llei contempla tres grans 
capítols. El primer representa l’interès públic de l’arquitectura. Jo crec que és molt im-
portant. Sembla que siguin paraules, però si un les analitza acuradament l’interès públic 
de l’arquitectura vol dir moltes coses; o sigui, que aquest primer capítol per mi és molt 
important.

El segon és el del coneixement de l’arquitectura, no?, conèixer les nostres arrels, la 
nostra memòria. I no només ens farà més savis, sinó que també ens farà més cívics i 
més tolerants.

I el tercer capítol és les normes per a la seva contractació. Jo em centraré més en 
aquest tercer capítol, donat que Arquitectes per l’Arquitectura, que és la societat..., l’as-
sociació que represento, és una associació formada bàsicament per professionals en 
exercici, i que una de les seves raons fonamentals és vetllar per l’arquitectura, tant la 
feta, com obtenir els mitjans adequats per poder portar a terme la nova. I en això els 
concursos tenen molt a veure.

Em permetran que retorni a França una altra vegada, al president Mitterrand. El 
president Mitterrand, en els últims anys del seu mandat, va voler elevar el nivell de l’ar-
quitectura francesa. Com ho va fer? A través de concursos. Que és que no es feien con-
cursos? Sí, sempre s’han fet concursos d’arquitectura –sempre–, des de l’òpera del Gar-
nier al Chicago Tribune, sempre s’han fet concursos d’arquitectura; però eren elements 
significatius, elements molt diferencials de la quotidianitat. Mitterrand va voler que tots 
els concursos d’obra pública del país –tots, absolutament tots– es fessin a través –les 
obres públiques– de concursos d’arquitectura. I va crear un institut, etcètera, i funciona 
molt bé.

El cas espanyol va ser absolutament diferent. Mentre Mitterrand volia apujar el ni-
vell de l’arquitectura francesa, en el nostre cas, en part degut a fets bastant opacs i que 
val més no explicar ni donar noms, es va veure obligat l’Estat a fer la Llei de contractes 
de l’Estat, amb una confusió enorme per a nosaltres els arquitectes, o per a nosal-
tres els professionals, perquè també hi han enginyers i altre tipus de persones, entre 
serveis i subministraments. Vol dir que identificaven la intel·ligència per fer un projecte 
o un avantprojecte amb el subministrament de llapis o el subministrament de cadires, 
no? Però això, gràcies al voluntarisme de l’època –recordem que tot això és una època 
ja democràtica, però molt incipient–..., el voluntarisme de totes les parts –polítics, pro-
fessionals, etcètera– va aconseguir que una mala llei –que una mala llei– no manllevés 
la qualitat de l’arquitectura.

Ara les coses són molt diferents. També són diferents els interessos polítics i eco-
nòmics, i, per tant, aquesta llei, que ja està absolutament obsoleta, s’hauria de canviar. 
I prova d’això, de que aquesta llei està obsoleta, és la irracionalitat i la insostenibilitat 
actual dels concursos d’arquitectura, no del nostre país, d’Espanya també, no? Ens pre-
guntem moltes vegades que per què, per adjudicar una guarderia, es faci treballar vui-
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tanta despatxos i setanta-nou treballs d’aquests vagin a les escombraries, quan el plec de 
condicions només fa que parlar de sostenibilitat. Jo..., m’agradaria saber on està aquesta 
sostenibilitat, que deixa que setanta-nou avantprojectes es llencin a les escombraries. Hi 
ha alguna cosa més insostenible?

Els recordo que, el 2015, gairebé cinc-cents avantprojectes es van tindre que llen-
çar a les escombraries perquè no van guanyar el concurs, i el cost aproximat va ser de 2 
milions d’euros. Els recordo la generositat dels arquitectes, que donen 2 milions d’euros 
en un any a l’Administració pública, amb què es poden fer tres o quatre guarderies, no? 
Això és el que està passant actualment, i que aquesta llei esperem i volem que ho canviï.

Aquesta llei parla, i si no en parla n’hauria de parlar, de proporcionalitat, de trans-
parència de tots els processos. Estic molt d’acord amb pràcticament el 95 per cent del 
que ha dit el senyor Arrufat. I hauria de ser eficient i no abusiva. Ja n’hi ha prou de que 
com que som tants i tan joves es pugui abusar de nosaltres d’una manera tan indiscri-
minada, no?

Bé, voldria ara explicar, molt ràpidament, tres conceptes que ens semblen rellevants 
de la llei. Un és referent als concursos. Referent als concursos, voldria dir que estableix 
com dos grans paràmetres: els concursos d’idees amb intervenció de jurat i els concur-
sos a dues voltes; «dues voltes» vol dir que en una primera volta hi ha una selecció de 
solvència tècnica que ha de ser distributiva i equitativa, no només el que ha fet més pot 
intervindre, sinó que s’ha de tindre molt altres tipus de valoracions. Aquestes dues vol-
tes i la de concurs d’idees s’ha de fer amb jurats i comitès d’experts; hi estem d’acord. 
Però en tots dos casos, i segons el nostre criteri, es podria aplicar la fórmula, que ja 
existeix dintre de la reglamentació de la Llei de contractes de les administracions pú-
bliques, d’un reglament que se’n diu «concurso de proyectos». Nosaltres tenim un infor-
me fet per un lletrat superespecialista en el tema, i aquest Reglamento de concurso de 
proyectos no contradiria en absolut la Llei de contractes de les administracions públi-
ques i permetria fer concursos amb intervencions de jurats, que és el que nosaltres cre-
iem que ha de ser, no?

El jurat és una figura fonamental, en tot concurs. Tant és així, que un mal jurat pot 
desfer..., pot triar una mala arquitectura. És a dir, jo crec que el jurat moltes vegades 
s’examina ell, i no els arquitectes o els professionals que s’hi presenten. Vol dir que es-
collir el jurat i que estigui present des del primer moment a tot el procés és bàsic i im-
portantíssim per escollir la millor arquitectura. Són eines, aquestes que estic explicant, 
que poden aconseguir millorar la qualitat de l’arquitectura, segur.

El segon punt és referent a la contractació. Nosaltres volem destacar, a favor de la 
llei, la claredat que hi ha entre la continuïtat de projecte i obra, i direcció d’obra. Els 
ho vull explicar. El disseny d’un cotxe el pot fer el dissenyador, però es produeix en 
sèrie; vull dir, no estarà, el dissenyador, mirant cada un dels cotxes si li falta el cargol 
o no li falta el cargol, o li han fet el que el disseny vol. Però, en canvi, l’arquitectura és 
molt diferent, perquè ho fem un a un, no són elements repetitius. I només caldria rumiar 
en la rehabilitació, els problemes que tots ens trobem dintre d’una rehabilitació quan, de 
sobte, apareix alguna cosa que no estava prevista al projecte i cal adaptar-se a la realitat. 
Per tant, aquesta adaptació de la realitat fa molt entenedor que la continuïtat de projecte 
i direcció d’obra estiguin presents. I nosaltres ho celebraríem, que així fos en el futur.

I, finalment, referent a l’organització, estic molt d’acord amb que el consell d’arqui-
tectura de Catalunya és un ens una mica complicat d’entendre, però jo apostaria molt 
pels consells locals –és a dir, aquells consells locals amb intervenció dels ciutadans–, 
perquè des d’aquests consells locals el coneixement dels llocs és absolutament real, i 
des d’aquí poden ser els veritables cuidadors i defensors del valor de l’arquitectura en el 
territori de les ciutats. Dic «consells locals», perquè també seria una feina dels consells 
locals el reglament, protegir l’arquitectura ja feta.

És un escàndol..., nosaltres estem plantejant amb la Generalitat una mena de fitxes, 
que se’n diu «entre l’agressió i l’oblit», no? Arquitectures que no estan patrimonialitza-
des, però molt bones arquitectures. No cal dir..., no es trien arquitectes, es trien arqui-
tectures, parlem d’arquitectura; no vull parlar ni d’arquitectes ni d’enginyers, parlem 
d’arquitectures. Molt bones arquitectures, que amb el pas del temps s’estan degradant, 
les estan agredint, i fins i tot s’arriben a col·lapsar, no? Aquests consells locals segur que 
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podrien ajudar molt a tots els ajuntaments o als consells comarcals a treballar al terri-
tori, no?

I el consell d’arquitectura jo no l’entenc pas com una cosa jeràrquica, sinó que sim-
plement és un consell que pot donar criteris, pot donar una solvència de certa qualitat, 
pot ajudar a..., si hi ha diferències de criteri, doncs, pot tenir una certa ajuda.

I finalment, per acabar, només voldria afegir que per part nostra, per Arquitectes 
per l’Arquitectura, estem molt preocupats pel territori. Ja portem fet un seminari a l’Alt 
Pirineu, aquest any en fem dos, i a més a més construïm ja un petit ajuntament de 200 
metres quadrats a Sant Esteve de la Sarga. Estem molt preocupats. Els nostres pobles 
s’estan abandonant, s’estan morint, s’estan col·lapsant, i creiem que aquesta llei una de 
les coses que ha de tenir molt en compte és el nostre territori i no oblidar-lo, no? Fent 
que pugui col·laborar l’arquitectura amb el territori, amb aquests petits pobles, se-
gur que s’aconsegueix un equilibri social i un desenvolupament social molt més ètic, 
com deia l’Arrufat, no?

Jo crec que estic. Em sembla que he complert.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Sanabria. Ara, per iniciar les intervencions dels grups parlamenta-
ris, té la paraula el senyor Sergio Sanz, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Sergio Sanz Jiménez

Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, us volia agrair les vostres reflexions, la vos-
tra compareixença aquí per parlar d’arquitectura. Faré, doncs, esment d’algunes de les 
coses que s’han dit, de les que s’han considerat.

S’ha parlat dels valors de l’arquitectura. Una de les coses que ha comentat el senyor 
Arrufat era, doncs, que com es garanteix, no?, perquè sí que hi ha valors, però que de-
finir-los potser costa. Ha fet una reflexió sobre la bellesa, no?, que aquí es parla..., en 
aquesta llei es parla de bellesa. I, clar, això és filosòfic; no hi ha una cosa fàcil, de dir, 
bé, què és la bellesa? Això forma part d’una discussió filosòfica eterna, diria, no?

Clar, correm una mica el risc de que quedi en una declaració d’intencions, potser, 
no ho sé. Què en pensen: si per fomentar els valors de l’arquitectura ens cal una llei, o 
potser s’ha de fomentar, doncs, a través d’altres instruments, com ara la Llei d’educació, 
el foment de les televisions públiques, publicacions... La llei està molt bé, no?, però pot-
ser..., no sé com ho veurien.

I volia preguntar-los una cosa, perquè es parla d’aquests valors, de la qualitat ar-
quitectònica. Els voldria preguntar si no pensen que potser es podria concretar més en 
aquesta llei, i establir..., per exemple, quan es fan concursos, a l’hora de..., els plecs de 
condicions, no?, la importància que tenen els plecs de condicions de la definició dels 
programes, doncs, que potser es podria buscar alguna manera d’objectivar el que és la 
qualitat, pensant, doncs..., establint criteris, potser, objectius d’estalvi energètic, objec-
tius d’il·luminació natural, distàncies entre les façanes..., si es fes un concurs, per exem-
ple, on s’han de definir espais de treball, doncs, distància entre les façanes i els punts de 
treball.

No sé si pensen que potser s’hauria d’intentar anar una mica més enllà, amb els 
riscos que això suposa, no? Perquè, potser, quan un intenta lligar-ho tot massa, doncs, 
es perd aquesta flexibilitat, aquesta capacitat d’innovació que ens permet innovar, que 
també és un dels valors, és..., vull dir, per entendre’ns, no?, com un Neufert, que tingués-
sim una mena de reglament o alguna cosa que definís més això.

Perquè, també, a l’hora de valorar els concursos, a l’hora de..., quan es fa una selec-
ció d’un projecte, clar, està el tema econòmic, de les bases econòmiques, però també 
hi ha una part que és subjectiva; doncs, intentar reduir..., no?, no sé si pensen de quina 
manera es podria reduir al mínim, a l’hora de valorar concursos, la part més subjectiva.

I sí que..., no em vull estendre massa, però s’ha fet un comentari sobre el problema 
dels concursos, no?, quan hi ha –això ho deia el senyor Sanabria– setanta-nou o vuitanta 
avantprojectes que es llencen a les escombraries. Les alternatives d’això serien, doncs, 
potser els concursos restringits, entenc. Quin seria el model, en aquest sentit?

I també, doncs, que el representant de LaCol, el senyor Arrufat..., com ho veu, de 
cara que els arquitectes joves tinguin també oportunitats en aquests concursos, no? Pot-
ser és un dels temes que més formen part de les preocupacions del col·lectiu d’arquitec-
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tes, i que també té conseqüències en la definició de nous models d’arquitectura, que..., 
perquè, bé, és gent, doncs, que potser té..., està més vinculada a les escoles, als últims 
corrents de pensament o de pràctica de la professió, i que també té una aportació social 
d’innovació i d’aquesta qualitat, no?

El tema de la continuïtat del projecte i l’obra, la definició del projecte i l’obra. És ve-
ritat que –ho comparteixo completament– quan un fa un projecte, doncs, pensa moltes 
més coses que les que acaba plasmant en la documentació de projecte; sobretot, penso 
que és més així com més petit és el projecte, no? Perquè com..., potser, això ja seria fer 
una reflexió més general: si la càrrega documental dels projectes és realment necessària 
o no, no?, quan es veu que per a un projecte petit es fan unes memòries que en el fons no 
se les llegeixen més que els advocats quan hi ha un problema.

Doncs, si poguessin fer alguna reflexió d’aquestes qüestions. I, re, ho deixaria aquí. 
I moltes gràcies novament.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. Seguidament, pel Grup Socialista, té la paraula el senyor Jordi Ter-
rades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Agrair als dos compareixents les seves valoracions sobre..., 
breus valoracions sobre aquest projecte de llei. 

El senyor Arrufat s’ha... Els faré un seguit de preguntes que seran indistintes, eh?, 
malgrat que el senyor Arrufat, en la seva intervenció, ha parlat més dels temes de va-
lors, dels temes d’ètica, de l’ambició del projecte o no. Ara li concretaré les preguntes en 
què m’agradaria que aprofundís de tota la seva intervenció.

I el senyor Sanabria, al final de la seva intervenció, ha derivat molt cap als temes de 
contractació i, per tant, formularé algunes preguntes respecte a aquesta qüestió. Però 
poden contestar indistintament l’un o l’altre, aquest tema, eh?

El senyor Arrufat ens parlava de que des del col·lectiu que ell representa, la seva co-
operativa..., de la lectura de la llei creuen que és poc ambiciosa en la definició, que pro-
bablement hauríem de precisar més els temes dels valors que introdueix, en part de l’ar-
ticulat, la llei. El que jo li demano és si vostès tenen feta una anàlisi en aquest sentit, si 
tenen alguna proposta de modificació de la llei, perquè concreti més. Jo crec que seria..., 
els grups parlamentaris agrairíem aportacions en aquest sentit.

I després ha fet una incursió, en la seva explicació, al voltant dels principis de l’èti-
ca professional, eh? Sé que aquests temes, probablement, des d’un punt de vista norma-
tiu..., a vegades és complex d’introduir-ho en la norma, però si vostès n’han fet la refle-
xió, jo li demanaria que la desenvolupés més, per veure si som capaços d’introduir, des 
d’un punt de vista de la llei i del posterior reglament, com entrar en aquesta casuística.

I respecte als temes de contractació. Avui i el proper dia compareixeran altres per-
sones, també representants de l’Administració, en aquest cas de l’Administració local 
–també ens agradarà conèixer la seva opinió. Però jo tinc els meus dubtes, a la vista de 
la Llei de l’arquitectura, de que els temes que vostè abordava es puguin tractar de mane-
ra profusa, o que no entrin en col·lisió amb dues lleis que estan en vigor en aquest mo-
ment, i que justament regulen aquest tema, eh?, que és la Llei de contractes del sector 
públic, i una llei, que a vegades és oblidada, però que és vigent a Catalunya, que és la 
Llei d’obra pública.

Per tant, tenint en compte que estic d’acord amb algunes de les reflexions que vostè 
feia, que el senyor Sanabria feia, jo el que sí que li demanaria és si tenen propostes de 
modificació de la manera de contractar que es fa en aquest país, per veure... Perquè pot-
ser algunes de les propostes que puguin sortir d’aquest debat prou interessant no s’han 
d’introduir necessàriament en la Llei de l’arquitectura, o la Llei de l’arquitectura en pot 
donar indicacions, però probablement haurem d’adreçar el tret a modificar tant la Llei 
de contractes del sector públic, que en aquests moments s’ha de transposar a una di-
rectiva europea i que aquí anem amb retard, a nivell de l’Estat, i la Llei d’obra pública; 
que, en tot cas, en alguns dels aspectes que entenc que vostè feia referència, la Llei de 
mesures fiscals i financeres –que encara no està aprovada perquè està en tràmit parla-
mentari– també aborda algun d’aquests temes perquè molts projectes no acabin a les 
escombraries, com vostè deia, i sobretot que no entrem en una subhasta a la baixa dels 
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projectes, que facin minvar la qualitat. Per tant, aquesta és una reflexió; si vostès tenen 
pensat com es podria fer...

Segona pregunta: com creuen vostès que s’haurien de conformar les meses tècni-
ques i jurats dels ens locals? Perquè aquesta és l’altra gran pota d’aquesta llei, eh? No 
només es fa arquitectura a nivell, diguem-ne, arquitectura / Administració de la Gene-
ralitat, sinó que també es fa arquitectura / ajuntaments del país. I, per tant, aquest és un 
tema que haurem d’abordar.

I si vostès creuen que aquesta llei pot suposar més càrrega administrativa.
Només aquestes preguntes.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Terrades. Pel Grup de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la dipu-
tada Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Agrair als dos compareixents les seves intervencions, en una 
llei que –ja ho vam dir quan vam fer el debat a la totalitat– a nosaltres ens semblava, al-
menys la primera proposta –després hi van haver canvis, el Govern va introduir alguns 
canvis–, ens semblava, d’alguna manera, redundant, i que alguna de les qüestions que 
plantejava es podia haver resolt mitjançant altres lleis que s’estan tramitant, com pot ser 
la Llei de territori, la Llei de contractes, o inclús tenim tot el catàleg de patrimoni. Però, 
bé, com que pensem que pot aportar més valors positius que negatius, vam decidir que 
donàvem suport a la tramitació.

Això sí, donàvem suport a la tramitació, però volem lligar molts conceptes que ens 
sembla que queden molt eteris a la llei. I d’alguns en fèieu esment. Per exemple, el se-
nyor Eliseu Arrufat quan deia allò dels valors. Clar, perquè, si no, acabem fent lleis que 
són com wish laws, són lleis de desitjos, però que no acaben concretant i que després es 
fa molt difícil portar-les a la pràctica.

I aquí entro en el primer concepte, no?, que..., el de la qualitat arquitectònica. Què 
entenem per qualitat arquitectònica? I, clar, perquè la qualitat arquitectònica per nosal-
tres no és només la bellesa, sinó que també té a veure amb quin model de ciutat fem; 
té a veure amb quin..., quan parlem de qualitat arquitectònica estem parlant dels valors 
més intangibles del projecte, però també del retorn social d’aquella obra, també de la 
durabilitat, del cost que tindrà de manteniment, dels valors de sostenibilitat que ha d’in-
corporar, tenint en compte, a més, tot l’escenari de canvi climàtic, eficiència, eficàcia 
energètica, etcètera.

I això, nosaltres creiem que la llei no acaba de plasmar-ho; aquests elements no els 
acaba de plasmar. En aquest sentit, també els demano que si vostès tenen esmenes, que 
més endavant, quan..., ens les puguin fer arribar, perquè almenys el nostre grup estarem 
encantats d’incorporar-les. Creiem que la llei no ho recull.

També ens preocupava el tema de..., això –que vostè ho deia, no?, allò del glossari–: 
crear un glossari; que em sembla una bona idea, perquè, clar, com que parlem de valors 
tan intangibles, després no tenim criteris ni objectius ni objectivables de referència per 
als professionals, a l’hora de resoldre els concursos i la contractació pública.

Creiem que hi hauria d’haver uns mínims, que la llei podria fixar uns mínims. Per 
exemple, no ho sé, en el cas de contractació pública, hauríem de tenir uns valors de re-
ferència, de saber què... I, a més, seria un bon element..., els hi pregunto per si vostès 
hi estan d’acord. Jo crec que tenir aquests valors de referència... Per exemple, una llar 
d’infants. Vostè..., no sé qui parlava dels projectes, no? Una escola bressol, un zero-tres, 
en una població de tant, quin...? Uns valors de referència d’un cost. Per què? Per evi-
tar diversos problemes. Problemes..., des de megalomanies d’algun alcalde o d’algun 
arquitecte de renom, a problemes de corrupció i malversació de cabals públics. I, dins 
d’aquests marges de referència, poder-nos bellugar. Aquest creiem que seria un element 
interessant. 

També –i com deia el senyor Terrades–, clar, nosaltres, al capítol III, que és tot el 
que fa referència als temes de contractació pública, jo crec que aquí està el moll de l’os 
de la llei. I, de fet, l’informe del CTESC –l’informe del Consell de Treball, Econòmic 
i Social– intervenia molt en aquest punt, no? I aquí, com que no hem transposat tot el 
tema de..., totes les directives –anem tard, amb la transposició d’aquestes directives co-



DSPC C 319
15 de febrer de 2017

Sessió 15 de la CT 34

munitàries–, aquí no hem seguit l’informe, no?, el que ens deia la Junta Consultiva de 
Contractació d’elements que s’havien d’incorporar.

Però aquí trobem a faltar un tema absent, no?, que és el de la regulació i la col·labo-
ració entre professionals. Per què? Perquè en la seva professió –vostès ho coneixen mi-
llor que nosaltres, no?–, aquí hi ha tot un tema de grans despatxos, de grans firmes, amb 
arquitectes acabats de sortir de l’acadèmia, amb..., bé, que se’ls precaritza, que se’ls in-
visibilitza, no poden..., o sigui, no poden fer servir el seu nom. Llavors, tot aquest tema, 
regular-lo, donar-li més transparència, no? Els drets aquests curriculars d’aquests arqui-
tectes subcontractats creiem que estaria bé que també la llei, com a mínim..., bé, no ho 
sé, si ficar-ho com que hi hagués una obligació d’expedir comprovants específics de col-
laboració entre diversos professionals, o com en el cas de LaCol, que és una cooperati-
va, que també tot això es tingués en compte, que ara (sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), tal com està, no es té en compte.

I ja acabo, presidenta. I també un tema que ens preocupava era el tema del món lo-
cal, la relació de la legislació amb el món local, quan la llei parla de que aquests orga-
nismes es traspassin al món local –i això també ho deia l’informe del CTESC. Clar, tots 
els ajuntaments no tenen els mateixos recursos. I, per tant, això pot aportar un plus de 
problemàtica, pot comportar més feina, perquè alguns ajuntaments no tenen aquests re-
cursos, i pot afegir més complexitat a tot el procés de contractació. Per tant, aquest tam-
bé és un tema que creiem que caldrà veure com es resol a nivell local.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Gràcies, diputada. Pel Grup Popular, té la paraula el senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gràcies, presidenta. Primero, agradecer la presencia del señor Ramon Sanabria 
y del señor Arrufat. Yo..., pedir disculpas, porque me he perdido gran parte de la inter-
vención de los dos, y, por tanto, hacerles una pregunta, pues, a lo mejor quede un poco 
fuera de lugar. Yo prefiero escuchar las respuestas. Y, eso sí, disculpas por la tardanza y 
agradecerles la presencia.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Gràcies, senyor diputat. Per la CUP - Crida Constituent, té la paraula el senyor Sergi 
Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé; gràcies, presidenta. Agrair la presència dels dos representants, avui, en 
aquesta primera tongada d’intervencions amb relació a la Llei d’arquitectura. Per nosal-
tres, com a CUP - Crida Constituent, és una llei que, tot i compartir lo fons, no?, la in-
tenció que té aquesta llei, que és millorar la qualitat arquitectònica..., és a dir, anar als 
acabats de l’obra. Som un país que acabem molt malament tot lo que és l’obra pública 
en general, mos falten aquests remats finals, no?, aquestes transicions entre lo privat i 
lo públic, aquestes transicions entre lo urbà i lo rural, entre allò que..., la construcció de 
paisatges banals al voltant dels periurbans, tan extensos al nostre territori.

Per tant, lo fons sí que el compartim, però és una llei que –i ho vam expressar així 
lo dia que vam fer la compareixença..., o sigui, la intervenció, el dia que es va admetre 
a tràmit aquesta llei– no acabem de veure-la clara ni útil del tot. Per una sèrie de mo-
tius, com és que pensem que no s’acaba d’integrar ben bé dins del que és la lògica de 
l’estructura de plantejament territorial, anant de lo macro a lo micro, o, més ben dit, si 
parlem en termes d’escala, doncs, del micro al macro. Per tant, no?, refer la Llei de ter-
ritori, que lo Govern està treballant per fusionar-la amb la d’urbanisme, i d’aquí, doncs, 
anar desprenent tot lo que és la sectorialització de l’aplicació d’aquesta llei, en la qual sí 
que podríem arribar a entendre que aquesta Llei de l’arquitectura, o part d’aquesta Llei 
de l’arquitectura, se pogués salvar i integrar dins d’aquesta lògica de l’estructura de pla-
nejament territorial.

També, des del punt de vista de la competència..., tot i que nosaltres som més aviat 
de la cooperació, com a CUP, no?, però entenent-ho en termes de competència, i tal com 
s’ha expressat l’Autoritat Catalana de la Competència en aquests termes, perquè entenia 
que aquesta llei –amb un informe, diguéssim, bastant demolidor, des d’aquest punt de 
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vista– era una llei que podria suposar certes contradiccions amb los procediments esta-
blerts per altres legislacions i que han esmentat també altres grups parlamentaris.

També, perquè, en un moment que estem treballant, o s’està treballant des de lo pú-
blic en la línia de la simplificació administrativa, entenem que això pot introduir ele-
ments..., l’aprovació d’aquesta llei, doncs, podria introduir elements de confusió.

També, perquè mos sembla excessiu que s’hagi de fer una llei per crear el premi 
d’arquitectura o crear un consell de qualitat arquitectònica que podrien estar bé i pen-
sem que poden estar bé, però que, potser tenim altres mecanismes, doncs, que no cal 
que sigui una llei la que creï aquestes eines, no?

També, perquè veiem la possibilitat de que és una llei que podria acabar afavorint 
los concursos restringits o els projectes clau en mà. I aquí veiem un risc, doncs, d’exclu-
sió d’aquells col·lectius o aquells arquitectes, diguéssim, doncs, que no tenen tants re-
cursos econòmics per presentar-se en aquest tipus de projectes; per tant, no?, que acabi 
afavorint, doncs, unes certes exclusivitats o unes certes elits del món de l’arquitectura, i 
no..., que sempre acabin guanyant los concursos los mateixos.

I també, perquè veiem que, tal com se va plantejar des del Govern aquesta llei, 
doncs, no compta, encara a dia d’avui, amb lo suport de tots aquests col·lectius pro-
fessionals que estan implicats, o haurien, entenem, d’estar implicats amb aquesta llei, 
no? Així s’han expressat, doncs, des del Col·legi de Geògrafs, o de Biòlegs, o d’Am-
bientòlegs o de Politòlegs i Sociòlegs, que no acaben de veure clara les intencions 
d’aquesta llei.

Llavors, dos preguntes molt concretes, que aniré repetint a tots los compareixents, 
no? És a dir, primer, si us sembla útil aquesta llei –així, en general. I com veuríeu la 
possibilitat de que aquesta llei, o part d’aquesta llei, allò que es pogués salvar d’aquesta 
llei, s’integrés dins..., i, per tant, fer una disposició transitòria en aquesta llei, que plan-
tegés que aquesta llei, doncs, fos vigent mentre no tinguem la futura Llei de territori 
i urbanisme, i en la qual podríem introduir aquells elements –llavors, des del nostre 
punt de vista, sí, no?– de..., amb aquesta lògica de la planificació territorial i urbanís-
tica, s’integrés dins d’aquesta futura llei, o eventualment, també, dins d’una llei pròpia 
que poguéssim acabar fent –amb aquest escenari, doncs, que tenim la possibilitat de 
crear un estat propi–, la futura llei d’ordenació de l’edificació, amb lo seu codi tècnic, 
etcètera.

És a dir, això d’anar fragmentant sectorialment diferents lleis, a nosaltres, digués-
sim, mos sembla poc oportú. I com veuríeu vosaltres la possibilitat que allò que es pu-
gui aprofitar d’aquesta llei sigui integrat dins de, doncs, la part de contractes públics, 
per una banda –dels seus procediments i les seves lleis–, i allò, diguéssim, més tècnic, 
dins de les lleis pròpies de..., o de territori i d’urbanisme o codi tècnic de l’edificació.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el 
diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Agrair al senyor Arrufat i al senyor Sanabria les seves aporta-
cions i..., en alguns casos, coincidents. Des d’aquest grup parlamentari, entenem que 
l’esforç fet per part del Govern en aquesta llei..., amb la voluntat, com s’explicava per 
part d’algun dels intervinents, també, de posar l’arquitectura a un cert debat públic o a 
un cert reconeixement públic, entenent l’arquitectura no només com la professió dels 
arquitectes, sinó, diguem-ne, amb una visió de multidisciplinarietat, com ho és avui en 
dia i com no pot ser d’una altra manera, perquè en tot el procés d’execució, diguem-ne, 
afecta multitud de professionals. I, per tant, entenem que aquesta visió ha de ser..., i s’in-
trodueix, certament. Aquest projecte de llei, inicialment amb una visió més restrictiva, 
s’ha anat obrint a partir, diguem-ne, d’algunes de les modificacions i a partir d’alguns 
contactes amb alguns col·legis professionals, però amb la voluntat també –i aquest és, 
diguem-ne, l’objecte d’aquestes compareixences–..., perquè els diferents professionals 
puguin comparèixer en aquesta comissió i explicar-nos quines millores, quines aporta-
cions. I, per tant, ja aprofito també per demanar-los que si ens poden fer, remetre per es-
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crit aquelles concrecions en el text legislatiu que vostès puguin..., els pugui semblar que 
s’haurien d’introduir; els hi agrairem.

En tot cas, aquesta és la voluntat, com explicava –i també ho concretava el senyor 
Sanabria–, en el sentit de...: «Només hi ha un país amb una llei d’arquitectura. Som un 
país, diguem-ne, amb grans arquitectes.» Però volem superar aquesta visió simplement, 
diguem-ne, de l’element més..., més enllà constructiu, sinó el que entenem –i per això 
també parlem d’aquesta multidisciplinarietat– de la visió de l’arquitectura com a inte-
gració social, també, amb la necessitat, diguem-ne, d’aquesta visió social de la mateixa 
construcció i la mateixa realització, ja no només des del punt de vista constructiu, sinó 
també des de l’àmbit de la planificació. Ens sembla que és important parlar, en aquest 
àmbit, diguem-ne, de l’arquitectura entesa més com a aquests elements socials.

Ens sembla que el fet de que en els plecs de clàusules s’introdueixin elements per 
posar en valor la qualitat, en un context de l’Administració pública on –s’hi han trobat 
vostès des d’aquest àmbit professional, però també ens hi hem trobat en molts altres àm-
bits– el que s’ha fet és primar el preu –i aquest és el problema que tenim en aquests mo-
ments en aquest àmbit i en molts altres àmbits–, on el criteri, diguem-ne, de la qualitat, 
el criteri del bon fer, el criteri d’aquella especificitat, aquells valors que també s’aporten 
al voltant de qualsevol contracte administratiu s’han hagut de deixar, s’han bandejat, 
simplement per anar a una simple qüestió de preu, ens sembla que això ha anat en detri-
ment de l’Administració pública, ha anat en detriment, en definitiva, també, del conjunt 
de la ciutadania, que és a qui va adreçada qualsevol operació de tipus públic. I, per tant, 
ens sembla que introduir aquests elements de correcció, en tot el sistema de contracta-
ció pública, ens sembla que és interessant, ens sembla que és per on hem d’anar.

Ens sembla, doncs, que, també, l’establiment dels consells de qualitat també ha 
de ser un altre punt. Vull dir, el senyor Sanabria apuntava: «Escolti, hauríem de, di-
guem-ne, socialitzar més», no? La població coneix i té molts coneixements en molts 
àmbits, i segurament, doncs, l’àmbit arquitectònic és un àmbit on, malgrat tenir –i, se-
gurament, en uns altres contextos aquest país ho hauria promocionat més–, diguem-ne, 
gent que ha treballat aquest àmbit des de la mateixa construcció fins a l’àmbit més del 
disseny urbanístic, ens sembla que això no s’ha potenciat prou.

Per tant, doncs, ens sembla que aquesta llei és una oportunitat. I, per tant, sí que jo 
els voldria plantejar, pel que fa al tema del Consell de Qualitat Arquitectònica, i espe-
cialment per als àmbits més locals, quines funcions els sembla que podrien aportar?, 
diguem-ne, quines funcions haurien de tenir? Més enllà, diguem-ne, de les pròpies dels 
concursos, quines aportacions podrien fer en aquests àmbits?

I, després, pel que plantejava el senyor Sanabria, sobre el tema de l’ambigüitat dels 
valors –escolti, és evident que en alguns..., estem parlant de bens intangibles, estem 
parlant de conceptes molt indeterminats–, si, d’alguna manera o altra, a vostès els sem-
bla que, introduint alguns conceptes, podríem arribar a millorar aquesta situació, di-
guem-ne, del que entenem dels valors, que... Si val la pena concretar-ho o no, o com ho 
fem. És a dir, potser no es tracta d’escriure, perquè de vegades, diguem-ne, som preso-
ners de la mateixa lletra, i, per tant, sí que..., de quina manera podríem arribar a que 
això..., no ens convertíssim, no fóssim presoners del mateix text, però sí que aconse-
guíssim els objectius que cerquem amb aquesta llei.

Moltes gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Gràcies, diputat. Ara tenen la paraula, doncs, per poder respondre, en la mesura del 
possible amb el temps que els donem –que també serem flexibles, eh?–, per un termi-
ni de cinc minuts molt flexibles. Per tant, senyor Arrufat, quan vulgui, en primer lloc, i 
després el senyor Sanabria.

Eliseu Arrufat Grau

No tinc molt clar per on començar. Potser ara per..., responent l’última pregunta, de 
quines funcions podria tenir el consell local. Clar, aquestes preguntes és difícil que les 
pugui respondre representant la cooperativa; però, bé, intento treballar sobre l’imagina-
ri. Entenem que els consells locals o territorials haurien de tindre una funció represen-
tativa del que realment és necessari en aquella zona; des de pressupostàriament, des de 
paisatgísticament, des de sociològicament, antropològicament, històricament. Treballar 
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la memòria. No és igual, la memòria, en tot el territori. Creiem que el consell local ha 
de servir per trencar una possible homogeneïtzació de l’arquitectura dintre d’un terri-
tori, fruit d’un consell d’índole més d’Estat. Crec que..., no m’atreveixo a aprofundir-hi 
més, però aniria per aquí.

Crec que aniré a la inversa de les preguntes, perquè són de més fresques a menys 
fresques. (L’orador riu.) Responent al Sergi Saladié, la utilitat de la llei. La veiem útil, 
però depèn molt de la composició i de tota la fase de la redacció d’aquesta llei. És a dir, 
sí que pot ser que pugui estar vinculada, molt vinculada, no sé quant vinculada, a altres 
lleis o a altres concepcions; però entenem que sí que és territori i que sí que hi ha d’ha-
ver molt, molt de drenatge d’una a l’altra.

La composició d’aquests consells, o la composició dels òrgans redactors, o les fases, 
l’exposició pública, la metodologia en la que puguem treballar aquesta redacció, com-
prenem que sí que pot donar-li una utilitat clara. Perquè no és només un tema d’obra i 
d’acabat d’obra, sinó que és precisament una definició dels valors.

Com deia al principi –i crec que ho torne a dir, perquè crec que és important–: l’ar-
quitectura no és exclusiva dels arquitectes, i els arquitectes no tenim l’exclusivitat de 
l’arquitectura. I això crec que, per sort o per desgràcia, el nom de l’ofici té el nom 
d’aquest ens, no?, d’aquest concepte, però no sé si hauria de ser així. D’alguna manera, 
crec que estem parlant d’incloure-hi altres perfils. Hem parlat d’incloure-hi ciutadania, 
que no té directament associat aquest perfil; s’està parlant d’incloure-hi també en les fa-
ses de..., els estudiants. Creiem que si realment es pot sacsejar amb tots aquests ingre-
dients, realment sí que pot tindre certa entitat i autonomia i podria treballar-se com a..., 
en clau positiva.

Parlem dels concursos i de les contractacions dels concursos. Això jo tampoc ho ha-
via comentat, però veig que hi han hagut diverses preguntes al respecte. Ens preocupa 
profundament la creació de concursos restringits o que hàgim de tindre una experièn-
cia determinada per entrar en uns concursos. Creiem, sabem que hi han sistemes alter-
natius en altres països d’Europa, que treballen sobre diferents exigències curriculars de 
cara a la participació en aquests concursos. No som experts ni podem aportar un exem-
ple, però sabem què passa. I sabem que no es gaire difícil arribar a conèixer aquestes 
metodologies per intentar fer-les, aplicar-les aquí, d’alguna manera.

També s’ha parlat molt de..., hem parlat del glossari –ara crec que faig referència a 
Hortènsia Grau amb el tema del glossari–, la definició dels valors, intentar tenir com 
uns valors de referència, com alguna cosa més tangible –crec que també s’ha comentat 
des de més parts–, poder-nos agafar... Jo crec que, almenys..., jo tinc poca experiència 
professional, no?, no tinc una dilatada experiència professional, però suficient com per 
entendre que som un ofici o una disciplina que balla entre lo tècnic i lo humanístic, i re-
presenta una verdadera complicació i un repte intentar rigiditzar tot el que puguen ser 
valors, per un tema temporal –hui és un valor clar, demà no ho sabem– i per un tema 
de la creativitat, de que sabem que..., si creiem que la creativitat és un valor en si matei-
xa podem resoldre certes dificultats tècniques, pressupostàries, acabats, de territori, de 
moltes maneres.

Això, en canvi, em porta a tenir la contradicció que estic tenint tota l’estona, que 
hem tingut dintre la cooperativa i que intentem portar aquí: fer una llei no deixa de ser 
alguna cosa que pot rigiditzar certes qüestions. Llavors, entenem que, d’alguna manera, 
aquesta llei hauria de ser més en clau propositiva i de fomentar que no restrictiva i deli-
mitar. Però, bé, tornen a ser paraules i segurament som esclaus de les paraules i hem de 
vigilar tot això.

En Jordi Terrades ens demanava si podíem fer una proposta de definició dels valors. 
Jo dic que no, ara mateix (l’orador riu), no en som capaços. Entenem que si això ha de 
passar ha d’haver-hi un treball. I tornem a allò d’abans, que al no ser exclusius, al no te-
nir l’exclusivitat de l’ofici i la disciplina, segurament hauríem d’obrir molt la compren-
sió d’aquests debats i d’aquests valors i la definició d’aquests valors a través de debats. 
I segurament no és baladí, no? Si realment això és el que definirà i atendrà la defensa de 
l’interès general com a disciplina, haurem de ser molt curosos amb, si ho fem, com ho 
hem de fer.

Pel que fa a l’ètica professional, d’entrada el primer que ens ve al cap és que ja hi han 
organismes al territori que treballen sobre balanços socials, com l’economia social i so-
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lidària, que treballa precisament les garanties, les qualitats dels treballadors, no només 
en termes de contractació i remuneració, sinó també en ambients, en qualitat, en rela-
cions, en espais, en llibertats. I també sabem que l’ajuntament disposa de clàusules de 
contractació social. Per tant, entenem que ja hi han organismes que han treballat sobre 
això, i creiem que seria interessant, com a mínim, sotmetre’ls a una comparativa o a un 
debat per valorar si aquesta llei podria treballar sobre una ètica mínima, entenc, ja que a 
màxims és complicat, per poder valorar aquest tipus de contractacions.

I crec que, per últim, intentant respondre al Sergio Sanz... Espera, perquè aquest és 
el que menys me’n recordo. (L’orador riu.) Em torno a agafar a la complexitat de defi-
nir conceptes filosòfics contrastats amb els conceptes tècnics, no? Dintre de l’enumera-
ció de valors de la mateixa llei, es parla de paritat, de qualitat, de societat, de cultura, 
d’economia, d’interès artístic, de bellesa, de societat, de sostenibilitat, nosaltres afegim 
el concepte d’ètica professional. Jo, ara mateix, em sento absolutament incapaç de po-
der-ne definir cap, però sí que entenem que aquesta complexitat no pot passar-se per alt. 
És a dir, creiem que s’ha de treballar amb certa rellevància.

Cal que la llei formuli aquests valors? Sí, però no per imposar una filosofia, no? Tor-
naria al concepte d’abans, de «creiem que les lleis també poden fomentar». Potser no 
estem tan acostumats a que una llei serveixi per fomentar, potser estem més acostumats 
a que les lleis siguin parets o siguin restriccions, però potser en aquest cas, que estem 
ballant entre lo tècnic i l’humanístic, podem treballar amb una altra filosofia.

I, per últim, tornar a dir lo del tema dels concursos i el jovent, que això és veritat que 
jo ho tenia apuntat i no havia dit res abans. És molt complicat treballar amb dignitat, 
és molt complicat respondre a les bones praxis quan els concursos, com bé apuntava el 
Ramon, demanen una quantitat ingent de feina, que normalment no ve remunerada, i 
hem de fer equilibris i hem de fer verdaderes coreografies entre el que ens dona de men-
jar i el que ens podria portar projectes d’una qualitat que a vegades no podem assolir 
sense la intervenció de lo públic. Per tant, sí que creiem que hauríem d’estudiar altres 
sistemes d’altres països; ja hem apuntat a França, aquí dintre, entenc que n’hi ha més. 
No sé si només ens hauríem de centrar en l’àmbit europeu, potser podríem analitzar 
més enllà, però hauríem d’entendre que no hem de deixar a fora ningú, d’entrada, per 
poder arribar a proposar una bona arquitectura de qualitat.

Llavors, això em porta a pensar que com podem garantir alguns valors si el mercat 
és lliure en aquest sentit, no? És a dir, aquí sempre tenim una problemàtica constant 
com a ofici, com a professió, perquè sempre es té en compte –ja s’ha dit, però ho re-
peteixo– la baixa econòmica, quan això no sempre som capaços de deslligar-ho de la 
baixa qualitativa. I això, evidentment, implica una precarització de la feina en la que no 
estem d’acord i que hauríem d’intentar combatre.

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

Gràcies, senyor Arrufat. Doncs, quan vulgui, senyor Sanabria.

Ramon Sanabria Boix

Sí. A veure, jo, com que estic una mica atabalat amb tantes preguntes (rialles), el 
que faré serà contestar en un totum revolutum sense dirigir-me a cadascun, si us sembla, 
perquè el meu discurs que tinc, diguem-ne, a dintre, jo crec que ho pot arribar a contes-
tar tot, però m’aniré dirigint a tots per un igual.

O sigui, d’entrada, l’arquitectura o el que té a veure amb l’arquitectura és una cosa 
de maratonians, no és una cosa d’esprintadors. És a dir, no estem davant d’un procés de 
moda; això ho han de tindre vostès molt clar. L’arquitectura dura cinc-cents anys. O si-
gui, el que fem nosaltres, el concurs de la llar de dallò, durarà cinc-cents anys. Això és 
molt important. I no només durarà cinc-cents anys, sinó que durant cinc-cents anys de-
terminarà un espai públic, i durant cinc-cents anys hi haurà gent que viurà allí dintre. 
D’acord? O sigui, això és el més important que tots vostès han de tindre: l’arquitectura 
no és una cosa de sprinters, no té res a veure amb un procés de moda, i, per tant, no ens 
la podem jugar. Aquesta és la primera realitat que hem d’assumir.

Per tant, això de que té un interès públic, és un interès públic excessiu, jo diria –ex-
cessiu–, perquè La Pedrera del Gaudí és La Pedrera del Gaudí, va ser La Pedrera del 
Gaudí i seguirà sent La Pedrera del Gaudí molts anys, encara que hi hagi la Caixa de 
Catalunya, la fundació, que hi hagin «vivendes», que hi hagin..., estarà al passeig 
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de Gràcia, allí; això, superimportant. Si per problemes –l’hi dic a vostè– administratius, de 
càrrega administrativa –que no ho sé–; si per problemes de que no complim amb que 
el més baix ha de donar no sé què, no tenim La Pedrera de Gaudí, hem fracassat com a 
societat. Això ho hem de tindre clar.

I també tinc clar que no tot són Pedreres del Gaudí, i que segurament una llar d’in-
fants no té la importància de La Pedrera de Gaudí. Això, dintre de la llei, hi haurà, n’es-
tic convençut, els reglaments suficients perquè això sigui així. O sigui, no tot ha de ser 
una obra d’art ni tot ha de ser alguna cosa primordial per a la ciutat ni alguna cosa pri-
mordial per a la societat; o sigui, no tot ho ha de ser. A vegades es necessita una cons-
trucció neutra, tranquil·la, senzilla, que s’adapti als requeriments. Punto.

Bé, no tot és objectivable, és evident. A la vida tampoc és tot objectivable. Vostès 
estan comprant camises i no saben per què se la compren; no perquè sigui el teixit mi-
llor ni perquè tingui més botons, se la compren perquè a la societat, aquesta camisa per 
a vostè, en aquest moment, li funciona. Dintre de cinc anys, segurament aquesta camisa 
ja no li servirà. L’arquitectura no pot ser com una camisa. M’explico? No podem objec-
tivar les coses que no són objectivables. En podem objectivar moltes, però no totes. Dei-
xin-me que els hi digui: la bona arquitectura sempre ha complert amb tot el que aquesta 
llei i tot el que el senyor Arrufat ha dit –tot–; la bona arquitectura, sempre. Exemples, a 
milers.

Els poso el cas de Finlàndia –cas fantàstic, estupend. Finlàndia és un país pobre; van 
ser sotmesos pels russos, ho saben perfectament. Va tenir una reviscolada amb el Nokia 
i ara torna a ser pobra. Finlàndia és el país d’Europa que millor cuida la seva arquitec-
tura pública, perquè no és una cosa que no és de ningú, sinó que és de tots. I sap com ho 
fan? Els trencadors de gel dels llacs finesos a l’estiu es dediquen a pintar i a mantindre 
les obres d’Alvar Aalto, de Pietilä, etcètera. Per què? Perquè són conscients de l’alt valor 
que té aquella arquitectura; arquitectura que segurament ja no està de moda, i arquitec-
tura que segurament no compliria el Codi tècnic, d’acord; arquitectura que s’ha d’anar 
mantenint, d’acord; arquitectura... El que no podem fer és una arquitectura i oblidar-
nos-en, que és el que ha passat en aquest país moltes vegades i que per això l’arquitectu-
ra pública de vegades fa fàstic –i perdó, pel lloc en què estic–, perquè no es manté; es fa 
l’edifici i aquí s’acaba, d’acord?

És a dir, que quan un ajuntament o un ens vol fer una arquitectura pública no només 
ha de pensar en que ha de posar més recursos per fer un bon concurs per escollir la mi-
llor arquitectura, sinó que ha de pensar que aquella arquitectura s’haurà de mantindre 
durant molts anys i haurà de tenir recursos per mantindre-la en condicions i amb ètica, i 
ha de ser exemplar. Perquè si l’arquitectura pública del nostre país, de Catalunya, no és 
exemplar, què podem després demanar a la societat?, què podem demanar als immobi-
liaris?, què podem demanar a les nostres ciutats? Ha de ser exemplar. Des d’aquest punt 
de vista, tenen molta responsabilitat. D’acord? Això quant als valors.

Quant als concursos, cap problema –cap problema. No només França: França, Ale-
manya, Suïssa..., moltíssims casos. Els explicaré com funcionen, perquè ho he estudiat 
molt. És més, tenim fet un reglament de concursos que algun dia veurà la llum, espero. 
O sigui..., els joves. Els joves tenen diverses maneres d’entrar en un concurs. Jo, quan 
vaig acabar la carrera, podia fer aeroports. De fet, després n’he fet tres. Però quan vaig 
acabar la carrera ja podia fer aeroports. Hauria set una animalada, que jo hagués fet un 
aeroport quan vaig acabar la carrera. No perquè no tingués un títol que em donés (sona 
el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –perdoni, puc se-
guir?–...

La secretària primera de la Mesa del Parlament 

I tant.

Ramon Sanabria Boix

...sinó perquè la complexitat..., es necessita una experiència per arribar a fer això, 
d’acord? Bé.

Ara els joves podrien fer un aeroport amb un concurs. Com? Els hi explico, molt 
senzill: col·laboren amb un despatx que pot fer un aeroport; posen el seu nom; el des-
patx ha de reconèixer-los com a col·laboradors. No només això, sinó que si guanya el 
concurs, l’emblema que..., ell se’l pot adjudicar com a col·laborador d’aquesta obra. 
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I més encara: la proposta és que no hi hagi un primer premi del concurs per fer la llar 
de jubilats i prou; no, n’hi han d’haver tres com a mínim, i cada un dels altres ha de tin-
dre un valor curricular perquè puguis accedir a altres concursos, encara que no hagis fet 
mai una llar de jubilats. M’explico?

I els joves han d’entrar, com tots hi hem entrat, en aquest camí. Que per fer una llar 
d’infants segurament ja no es necessitarà; no es necessitarà que n’hagis fet cinquanta, 
de llars d’infants, es necessitarà algú que hagi fet, per exemple, una tesi que tingui vin-
culació amb l’arquitectura de petita escala. Doncs, ja està, ja pot fer una llar d’infants. 
Una llar d’infants no..., no ens arriscarem a perdre molts diners, no passarà res, els jo-
ves hi poden entrar. Ara, a fer un aeroport, el lògic és que estiguin al costat d’un altre 
despatx que faci aeroports i, a partir d’allí, agafen una experiència i s’ho posen al currí-
culum, només faltaria.

I això es pot exigir des de la llei o des dels reglaments. Perquè hem de pensar que 
una llei és una cosa i els reglaments, després, de la llei, en són una altra. I hi ha regla-
ments que són tan importants o més que la llei. I jo crec que a aquesta llei li fan falta 
reglaments, molts reglaments, sobretot en aquest tema de concursos i contractacions 
i tal.

Deixi’m que li digui una altra cosa, allò del preu més baix que deia vostè. Li expli-
caré la realitat del nostre país. Els explico la realitat del nostre país, perquè és una he-
rència del franquisme. I ho he de dir, perquè ja soc molt gran; fa quaranta-sis anys que 
soc arquitecte. O sigui, què passava amb la Dictadura? Que les grans empreses cons-
tructores no només feien l’obra, sinó que cobraven una cosa que es diu «el reformat» 
i una cosa que es diu «la liquidació», un vint més un deu, un 30 per cent de més, por 
su cara, sempre –sempre–, perquè tots saben la vinculació que hi havia entre els grans 
constructors i el franquisme.

Quan va arribar la democràcia, aquestes grans constructores van seguir utilitzant el 
mateix sistema. Els arquitectes joves ens les vam tindre i desitjar. I ho vam passar molt 
malament, perquè eren empreses que era el normal, que cobressin sempre un 30 per 
cent més. Què passa? Que això ha estat una cosa que s’ha quedat dintre d’aquestes em-
preses. Espanya és l’únic país d’Europa en què es fan baixes del 30 per cent. No hi ha 
cap país d’Europa que els passi això. I quan una empresa espanyola se’n va a treballar a 
Suïssa..., per exemple COMSA, que li han encarregat una cosa a Lausanne, va intentar 
rebaixar el 30 per cent –s’ho va emportar–; els suïssos estaven espantats. El primer dia 
va anar a l’arquitecte i va dir: «Bé, començarem a canviar la cimentació...» I va dir, l’ar-
quitecte: «No, no, això és la Bíblia; aquí no es toca re –no es toca re–, en absolut.» I es-
tan perdent molts diners, clar, lògicament, perquè és un país seriós.

Si nosaltres fem baixes..., no les empreses constructores, els arquitectes fem bai-
xes, sap què pot passar? Sap aquest edifici que durarà cinquanta anys? Sap què pot 
passar? Que tindrem... Què tindrem? L’hi explico: o un mal projecte o un arquitecte 
arruïnat. Si tenim un mal projecte serà més car. O sigui, aquest 30 per cent no servirà 
per a re, perquè que un arquitecte rebaixi..., som menys que la sopa del lloro, que és 
que no som re. I és matar al que ha de cuidar, és matar el metge. És a dir, com pots ma-
tar el metge? És absurd que una llei..., perquè és la llei que lligues amb els subminis-
traments. El problema d’aquesta llei, que ja us l’he dit..., però que a més hi ha una llei 
que es diu..., una instrucció que es diu «concursos de proyectos», que no l’apliquen mai 
–mai l’apliquen–, però si l’apliquessin no estaríem davant d’un subministrament. Una 
cadira. La mateixa cadira, si hi ha un que ho fa més barat s’emporta la comanda. Però 
l’arquitectura no és ni cadires ni llapis. En aquest sentit és superimportant –i aquesta 
llei ho diu claríssim– que la baixa econòmica no tindrà rellevància als concursos d’ar-
quitectura. Punto 1.

Punt 2: important, també. Diu que la solució ha de ser la més avantatjosa. I hi ha 
molts ajuntaments que pensen que la més avantatjosa és la més avantatjosa econòmi-
cament. No senyor, no és veritat: ha de ser la més avantatjosa socialment, la que..., més 
avantatjosa, perquè es posi a lloc ben posada. Perquè els diré una cosa: la bona arqui-
tectura és aquella que no és traslladable –no és traslladable. O sigui, quan nosaltres fem 
una arquitectura en un lloc és per a aquell lloc, no en fem una i llavors l’anem venent 
com si fos un quadre o una escultura. I això és alguna cosa que hem de tenir dintre tots 
nosaltres. O sigui, tot aquest procés..., per millorar, perquè en el fons és millorar les 
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nostres vides. Vivim a les ciutats, vivim... Tot aquest procés, el que hem de fer..., però 
sobretot és creure-hi, en aquest procés –és creure-hi. I els ens locals, el primers que han 
de creure-hi, en aquest procés.

Els explicaré una anècdota. Fa poc, aquí a Barcelona –carrer Mitre cantonada amb 
el carrer Muntaner–, un molt bon edifici del senyor Mitjans. Molt bé. Són dues comuni-
tats. Van decidir arreglar la façana. La van dividir entre dos. Van demanar permís a no 
sé qui. Els han canviat una façana del senyor Mitjans; una façana fantàstica d’una arqui-
tectura catalana fantàstica, o sigui... Com pot ser que algú hagi donat permís? Doncs, 
els ens locals el que han de fer és tindre uns punts vermells i atendre quan una arquitec-
tura... Si això passa, jo què sé, a un poblet apartat que no fa mal a ningú..., però segons 
quines arquitectures s’ha de vetllar per elles, d’acord? –s’ha de vetllar per elles. I aquí hi 
ha el fons d’aquesta llei: que la qualitat de l’arquitectura és un cosa que ens ateny a tots, 
i que, per tant, hem de vetllar per la qualitat de l’arquitectura des dels llocs que siguem, 
des dels ens locals, des dels ajuntaments, des de la Generalitat, des de..., és igual, ho 
hem de vetllar tots, hem de tindre una consciència.

A França, quan un vol fer un concurs, sap perfectament que li costarà el 10 per cent 
d’honoraris. Punt. Si no, no s’hi posa –si no, no s’hi posa. Si un senyor ara vol anar a 
comprar no sé què, sap que li costarà uns diners; doncs, això vol diners. I aquestes co-
ses, fins que no se n’impregni la societat... Jo ja sé que tot això costarà molts anys. Jo 
sempre dic que aquesta llei, els que ja som grans no la veurem en funcionament, però 
els joves sí; els joves sí que la veuran en funcionament. I això és molt important per al 
país –per al país és molt important. Tindrem un país molt més maco.

És un país fantàstic des de l’espai públic, però és un país molt desgraciat, el nostre, 
des de l’arquitectura moderna. Dic «moderna», eh?, dic l’actual, perquè l’Eixample és 
una meravella, eh?

Bé. Perdoni que m’hagi estès...

La secretària primera de la Mesa del Parlament

En absolut.

Ramon Sanabria Boix

...però és que hi ha coses que un les té molt a dintre i les ha de dir d’alguna manera.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Sanabria. És més que lògic, crec que ho entenem tots molt bé. Algun 
grup vol fer ús d’un segon torn?

Hortènsia Grau Juan

No, més que un segon torn, una..., ja sé que és reiteratiu, però és que ens anirà molt 
bé..., bé, jo almenys ho penso, en part, del meu grup. Ho penso demanar a tots els com-
pareixents; crec que per això també fem compareixences. Als grups parlamentaris ens 
anirà molt bé que totes aquelles qüestions que cregueu que poden millorar el text, 
ens les feu arribar, perquè nosaltres, les que compartim, les introduiríem com a esme-
nes en el text. Llavors, ja..., bé, ja us donarem, en tot cas, les adreces, perquè sí que..., 
i és la manera que també vosaltres podeu col·laborar, no només venint aquí a explicar, 
sinó després en l’articulat de la llei.

Gràcies.

La secretària primera de la Mesa del Parlament

Doncs, si no hi ha cap altra intervenció més, agrair novament als dos compareixents 
el temps de preparació d’aquesta compareixença, la capacitat de síntesi, també, i les ga-
nes de poder acollir els comentaris dels diputats i diputades, i dir-los que aquesta és 
casa seva i que qualsevol cosa que calgui, aquí estem.

Moltes gràcies.
Suspenem la sessió fins avui a les tres de la tarda, amb les compareixences de Nor-

berto Beirak i de Rubén Navarro.
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La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i vuit minuts i es reprèn a les tres de la tar-
da i vuit minuts.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

Bona tarda. Comencem la Comissió en sessió de tarda de Territori i Sostenibilitat.
Accidentalment presideixo la Mesa, ja que la senyora Meritxell Roigé, presiden-

ta de la Mesa, és intervinent i és ponent, i el company Gerard Gómez, vicepresident, 
doncs, està hospitalitzat perquè el van operar. Per tant, volia aprofitar per desitjar-li 
una prompta recuperació; que ja sabem que està molt millor, però potser ens sent o ens 
veu..., perquè això passa, de vegades, a les comissions, les veus i... Doncs, si ens sents 
Gerard, endavant i t’esperem aviat.

Compareixença de Norberto Beirak, arquitecte i urbanista, amb relació 
al Projecte de llei de l’arquitectura

353-00266/11

Començaríem amb un torn de compareixences en què agrupem els punts 8 i 9 de 
l’ordre del dia, amb dos compareixents que disposaran de deu minuts cada un en primer 
torn, i de cinc minuts en segon torn. Cada grup té cinc minuts, tal com ha anat al matí 
la comissió.

Per tant, donaria la paraula al senyor Norberto Beirak, arquitecte i urbanista, perquè 
exposi els seus..., el que ell ens vulgui explicar sobre la Llei de l’arquitectura.

Norberto Beirak (arquitecte)

Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me ha he-
cho el Grupo Parlamentario de Ciudadanos de contar con mi opinión, y también al Par-
lamento por invitarme a asistir. Y también por interesarse en la protección y el fomento 
de la arquitectura, en primer lugar.

Bien, la ley tiene, a mi juicio, numerosos valores positivos. Yo voy a formular críti-
cas. Espero que se entiendan como críticas constructivas en el marco de la ley. No voy a 
intervenir en contra de la ley, simplemente, dado el tiempo de que dispongo, creo que es 
más útil que yo señale los puntos de la ley que me parecen preocupantes o que yo modi-
ficaría, o..., no que modificaría, porque voy a hablar como arquitecto, no como legisla-
dor; los puntos como arquitecto que me llaman la atención con preocupación.

Uno de ellos es –bueno, lo habréis notado– que es una ley de arquitectura y no apa-
rece, en ninguno de los puntos del texto, la palabra «arquitecto». Esto es una cosa que 
realmente nos choca, o a mí me choca como arquitecto. No entiendo la arquitectura sin 
arquitectos, como no entiendo la medicina sin médicos, ni la odontología sin dentistas. 
La forma de adiestrarse y tener el reconocimiento social para ejercer, para practicar la 
arquitectura, es adquirir la titulación de arquitecto. Puede haber otras, pero son excep-
cionales y no creo que tengan encaje en una ley, las excepciones.

Esto va de la mano de un criterio que hay en la Ley de la arquitectura como una 
suma de disciplinas, como una actividad pluridisciplinar. Yo no lo veo del mismo modo. 
Es decir, la arquitectura es una disciplina por derecho propio, es una manera peculiar 
de integrar diversas determinaciones y diversos conocimientos, pero con una técnica, 
una manera de trabajar específica de los arquitectos. El que quiera ser arquitecto puede 
serlo, se tiene que adiestrar para ello y querer practicar la arquitectura. No hay ningún 
límite, no hay ningún problema en hacer arquitectura, lo que hay que hacer es querer 
ser arquitecto, estudiar para ello. Y luego comprometerse con el ejercicio de la arqui-
tectura.

Puesto que..., a ver, dicho esto, uno podría decir: «Pues, la ley podría empezar di-
ciendo: “la arquitectura será esta cosa que hacen los arquitectos” y ese sería el artículo 
único, ¿no?» Seguramente no es suficiente, pero de entrada no estaría mal –de entrada 
no estaría mal–, porque para eso estamos los arquitectos. Y hay una confianza que se 
puede depositar en nosotros que no es baladí. Pero, puesto que hay que enjuiciar si los 
arquitectos estamos cumpliendo con nuestro cometido o no, entra una segunda fase, que 
es la valoración de lo que hacemos los arquitectos. Entonces, la ley entra en esto de di-
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versas maneras: cómo se valora en los procesos de adjudicación y en otros procesos, si 
la labor que se lleva a cabo por el arquitecto o por quien sea es adecuada o no a los ob-
jetivos de la ley.

Aquí yo señalaría simplemente que me preocupa un cierto sesgo en la ley a favor de 
las valoraciones subjetivas; es decir, aquellas que se practican como meros juicios de 
valor. No voy a decir en qué artículo exactamente, porque vosotros conocéis la ley. Se-
gún mi opinión, se debe ser muy cuidadoso con esto y también orientar las valoraciones 
a criterios objetivos, que se puedan medir, que se puedan someter a debate, que se pue-
dan contrastar, que se puedan baremar. 

En esto hay un debate que está sobre la mesa, y no solo aquí por lo que veo –yo for-
mo parte del colegio de Madrid, formo parte de su junta directiva–, y es el tema del 
peso que debe tener la valoración económica, la oferta económica que hace un concur-
sante y la valoración de la obra. Y se contrapone, muchas veces, la valoración por apli-
cación de fórmulas de la parte económica, y por otra parte los juicios de valor sobre la 
calidad arquitectónica.

Bien, hay otro factor que no es ninguno de esos dos, que es la valoración de la obra 
en términos de calidad arquitectónica pero mediante valores objetivos, contrastables y 
medibles. Por ejemplo, la eficiencia energética. Por ejemplo, el presupuesto de las obras, 
la adecuación al programa. Si por ejemplo voy a proyectar un auditorio, pues, la calidad 
acústica de la sala. Y así podríamos ir a infinidad. Esto necesita de un paso previo, que 
es que quien va a formular el encargo tenga un programa claro, estudie el programa, 
sepa lo que quiere, lo explicite con mucha claridad. Y, por otra parte, que haya unos ga-
binetes técnicos que puedan valorar de manera objetiva y expresar de manera objetiva, 
clara y transmisible cuáles son los valores objetivos de esa obra.

No parece muy lógico que el precio, el precio que oferta alguien cuando concurre 
a estos concursos tenga que tener tanta importancia. Y lo voy a explicar de una mane-
ra muy simple. Si esta copa ya está..., si yo quiero fabricar mil unidades de esta copa, y 
la tengo perfectamente definida, solamente me interesa el precio, por cuánto me la van 
a fabricar. Y seguramente se la adjudicaré a quien me lo haga más barato. Pero si yo 
tengo que definir las características de esa copa, entonces el precio por el cual me ha-
cen ese trabajo pinta mucho menos, porque yo lo que tengo que hacer es conseguir otra 
cosa. Es lo que podemos llamar arquitectura o calidad arquitectónica, adecuación ar-
quitectónica, interés, como se quiera llamar.

En la ley, el peso que tienen las posibles ofertas económicas a mi juicio es excesivo. 
Llega hasta un 49 por ciento de la puntuación total de un proceso de adjudicación. Y es 
claramente excesivo, porque se dice en la ley que los juicios de calidad arquitectónica 
deben alcanzar, como mínimo, el 51 por ciento. Quiero decir que el resto no es calidad 
arquitectónica, es precio. Yo sugeriría que se rebaje sustancialmente el peso que puede 
tener una oferta económica en estos procesos. 

Y, finalmente, cuando entramos en materia de valoraciones subjetivas, valoraciones 
por juicios de valor, la ley tiene una tendencia a atribuir estos juicios de valor a comités 
de expertos. Bien, yo aquí alertaría sobre una cultura que se dispone desde los expertos, 
en general, a la ciudadanía. Aquí hay que..., por dos aspectos de la ley: primero porque 
conviene –y esto se está practicando en muchos sitios–..., los juicios de valor conviene 
que sea la propia ciudadanía, o el usuario, en su caso –el usuario directo o el usuario 
indirecto–, quien participe en la formulación de los juicios de valor; que ponga valores 
ahora, que ponga valor a esa propuesta. 

Esto es más, si queremos llamarlo, democrático, pero lo que importa, más que eso 
incluso, es que contribuye a dar forma a una cultura; es decir, se aprende..., se es más 
culto cuanto más uno valora, cuanto más se tiene que comprometer en la elección de de-
terminada obra; si no, tendremos... Me dirá usted si me estoy pasando de tiempo. (Veus 
de fons.) Cincuenta segundos. Me estiro un poquito.

Bueno, espero que se haya entendido aproximadamente este criterio. O sea, es preo-
cupante, digamos, que se trate solamente de un criterio ilustrado por parte de los exper-
tos, en algo que es un valor social. O sea, la valoración de una obra cultural cualquiera 
excede a lo que es un experto.

Y, bueno, para terminar os diría que el ejercicio profesional..., en la ley hay una cier-
ta tendencia a blindar..., a cerrarlo, el acceso al ejercicio profesional. Y les voy a expli-
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car por qué: hay una propensión a que todas las maneras de participar en ofertas públi-
cas como concursante sean a través de procedimientos restringidos, por invitación, con 
altas exigencias de solvencia. Bien, esto contribuye a cerrar un universo corto –corto– 
de profesionales que pueden trabajar para las administraciones. Y no es justo, porque 
no necesariamente la mayor experiencia, la mayor solvencia acreditable, tiene que ver 
con la capacidad de esos profesionales. Hay que partir de la base de que todo arquitecto 
que sale de una escuela de arquitectura es un profesional solvente, cualificado y, muchas 
veces, más imaginativo que los que estamos, a lo mejor, ya muy lejos de las escuelas.

La última, que es una perlita que viene en la ley que realmente no la entiendo, que 
es..., quizás tenga que ver con esto: hay un punto en el cual se explica que luego de un 
proceso muy medido, muy ponderado, de valoración de la calidad de las obras y que se 
ha producido su adjudicación, pues, resulta que el adjudicatario de la ejecución de esas 
obras, que es la empresa constructora, tiene capacidad para proponer modificaciones 
del proyecto, casi por fuera de todo proceso reglado.

Siempre he entendido..., mi experiencia es que las empresas, cuando proponen mo-
dificaciones de proyecto en fase de obra, no están pensando en la calidad de la arquitec-
tura, sino que están pensando solamente en abaratar costos; es decir, los proyectos los 
hacen los arquitectos, no las empresas constructoras.

Y ya he terminado. Gracias.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Molt bé. Gràcies, senyor Norberto.

Compareixença de Rubén Navarro González, arquitecte i professor, amb 
relació al Projecte de llei de l’arquitectura

353-00267/11

A continuació, donem la paraula, també, per un temps d’uns deu minuts, al senyor 
Rubén Navarro, arquitecte i professor, en la seva compareixença en aquesta Llei de l’ar-
quitectura. Quan vulgui.

Rubén Navarro González (arquitecte)

Molt bé, moltes gràcies. Jo pensava fer la meva aportació en català; per deferència 
al meu company, si no els importa, passaré a parlar en castellà. Quería agradecerles 
también el estar aquí. Soy consciente de que una persona no alineada ideológicamente 
y que no pertenece a ninguna de las instituciones profesionales del país, bueno, es infre-
cuente que esté aquí, así que quería agradecerles también mi presencia. Sin más, que-
rría pasar a comentar algunos aspectos que también me llaman la atención, me parecen 
problemáticos o dudosos del texto de esta ley. 

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Antes, sin embargo..., saben que he estado de público esta mañana; en las diferentes 
proposiciones lógicas que se han llevado..., se han desarrollado, he detectado un consi-
derable número de incongruencias, pero hay algunas..., sobre todo una, que me gustaría 
comentar. Se ha dicho que esta ley de arquitectura sería la segunda del ámbito europeo 
en el siglo xx, siguiendo a la francesa. Ustedes saben que yo..., mi especialidad es teoría 
e historia de la arquitectura; no puedo más que decir que esto es profundamente falso. 
En el siglo xx, incluso en el Estado español y en el ámbito nacional ha habido otras le-
yes anteriores a esta, y por supuesto en el ámbito europeo; desde las leyes de la Repúbli-
ca de Weimar hasta las leyes de ornato de villas y municipios del siglo xvi, en nuestro 
ámbito; u otras leyes, como las del siglo xvii, en los estados inglés y francés.

Así que me gustaría, en todo caso, poner a disposición de esta institución la consi-
deración de este otro tipo de leyes, que, por otro lado, darían una..., quizás, una visión 
mayor, más amplia, al debate que se está teniendo ahora mismo en esta sala, estos días.

En todo caso, déjenme decirles: si yo fuese un historiador de..., dentro de ciento 
cincuenta años, abordaría el texto de la ley, sea en la forma en la que –buenos días, 
Lluís–..., como al final se tramite, entendiendo y haciendo entender al lector que todo 
texto es un texto y al mismo tiempo un contexto; que este contexto es un contexto, por 
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un lado, ideológico y, por otro lado, un contexto, podríamos decir, social, político, llá-
menle ustedes como quieran.

Obviamente, intentaría hacer consciente al lector de que en este contexto, inevitable 
contexto social y político, obviamente, existen intereses tanto en este caso a favor como 
en contra de la ley, y lo mínimo que esperaría es que aquellos que están implicados 
fuesen conscientes de estos intereses, porque, en definitiva, también explican muchas 
cosas, muchos aspectos, que desarrolla el texto. En todo caso, esto es política, no me in-
teresa tanto como el propio texto. Y, en este caso, en el texto, me parece curioso, entre 
otras cosas, la dualidad que presenta. 

A mi parecer –y puede que esté equivocado–, lo que se está desarrollando en este 
texto son, en realidad, dos leyes diferentes: una ley que intenta regular de una manera 
más o menos vaga y genérica, como no puede ser de otra forma, la calidad de la arqui-
tectura, sea esto lo que sea; y, luego, una ley que toma unas medidas determinadas para 
regular la contratación de..., bueno, la licitación de obras públicas, según los concursos. 
Incluso, quizás, una tercera ley que intenta regular la creación de un premio nacional de 
arquitectura catalana y un consejo, etcétera.

No sé, no sé..., yo no soy jurista, pero, en todo caso, tengo serias dudas sobre si to-
dos estos aspectos deben ser tramitados bajo una misma ley, porque son aspectos muy 
distintos. Y pienso que le hacemos un flaco favor a la arquitectura juntando todo esto en 
una misma ley. Una ley que, por otro lado, tiene como título Proyecto de ley de arquitec-
tura, cuando la arquitectura en esta ley ni siquiera se define y que, por otro lado, segura-
mente, quizás, tendría que llamarse «proyecto de ley de calidad arquitectónica» o «pro-
yecto de ley reguladora de la licitación de concursos públicos», etcétera, sea como sea.

En todo caso –en todo caso–, querría hacer dos críticas –también constructivas, ob-
viamente–, tanto a la primera parte como a la segunda parte; la parte más genérica, más 
ideológica, y luego la segunda parte más fija, más, digamos, pragmática.

En la primera parte, yo pienso que ninguno de los que estamos presentes en esta sala 
podemos estar en desacuerdo con este..., con el fondo, ¿no?, de la cuestión. Creo que to-
dos estamos de acuerdo en que la arquitectura es de interés nacional, de interés general; 
creo también que estaríamos de acuerdo en todos los valores que intenta aunar bajo el 
paraguas jurídico de la ley, pero pienso también que los términos en los que se desarro-
lla son todavía excesivamente abiertos.

Excesivamente abiertos, porque todas las leyes que he nombrado antes –las leyes 
históricas– y su desarrollo podrían caber perfectamente en estos términos en los que se 
desarrolla la actual ley. Y, por cierto, son los mismos términos en los que se ha desarro-
llado el debate ideológico arquitectónico, como mínimo desde el siglo xvii, si no desde 
el siglo xv.

Por otro lado, este..., claro, aquí hay un peligro, ¿no?, porque, por un lado, podría 
pensarse que esta ley es una especie de anclaje jurídico, que luego ya se desarrollará; 
como persona, podríamos decir, escéptica que soy, pues, obviamente, el desarrollo en 
reglamentos de esta ley, quizás, bueno, habría que ver cómo se desarrolla, cómo se lleva 
a cabo.

Luego, hay un tema también ideológico que tiene que ver con la definición de la ar-
quitectura. En realidad, definiciones de la arquitectura ha habido muchas a lo largo de 
la historia, yo voy a pasar directamente a la última diapositiva. Tomo dos, digamos, 
no la más antigua ni la más contemporánea, pero, en todo caso, dos que sí que son fun-
damentales para entender qué ha pasado en la arquitectura en los últimos cinco siglos.

La primera –que sería la segunda de la pantalla– dice que la arquitectura es la con-
veniencia razonada entre las partes, según Leon Battista Alberti, el padre del Renaci-
miento y también, mayoritariamente, el ideólogo de la arquitectura tal y como se ha 
venido practicando los últimos quinientos años. La segunda definición es la de Rem 
Koolhass, que dice que es una aventura caótica. Esta disolución de las seguridades en 
torno a la arquitectura y a la calidad arquitectónica es lo que ha caracterizado el progre-
so conceptual e intelectual de los últimos quinientos años, como mínimo en Occidente.

Pienso que esta definición, «la conveniencia razonada entre las partes», es más o 
menos la definición que da la ley de calidad arquitectónica, que dice que: «La qualitat 
arquitectònica es mesura per la satisfacció òptima, ponderada i eficient de tots i cadas-
cun dels valors inherents a l’arquitectura en un projecte i obra de creació unitària i glo-

Fascicle segon
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bal.» Yo soy una persona a la que le gusta el señor Leon Battista Alberti, soy una per-
sona profundamente renacentista. En ese sentido, me congratulo de que se utilice esta 
definición, pero pienso también que hay un riesgo de ignorar todos los avances arquitec-
tónicos conceptuales que se han producido desde el siglo xvi en adelante, especialmen-
te los que tienen que ver y están asociados con la cultura instrumental y científica que 
lleva aparejada la revolución industrial. En ese sentido, pienso que quizás un segundo 
pensamiento en torno a la definición que estamos utilizando, para no ignorar todos esos 
avances, sería necesaria.

Querría, por último, acabar mi intervención –no sé cuánto tiempo tengo pero... (veus 
de fons); dos minutos, de acuerdo– con una crítica –también constructiva, obviamen-
te– a esta segunda parte más pragmática. Según mi opinión..., y querría encuadrar esta 
crítica en el debate que se produjo en el siglo xix en torno a materialismo e idealismo; 
querría encuadrar mi crítica en este debate. 

En este debate, los filósofos materialistas criticaron de los filósofos idealistas su 
práctica política basada única y exclusivamente en ideas. Por ejemplo, la práctica po-
lítica de la República Francesa, que cuyo lema todos sabemos es «Libertad, igualdad, 
fraternidad». La burguesía francesa, con su revolución, como saben ustedes, se dedicó a 
establecer leyes idealistas en las que básicamente se decía..., digamos, déjenme reírme 
un poco: «Hágase la libertad, hágase la igualdad, hágase la fraternidad.» 

Los filósofos materialistas del siglo xix dijeron que esto no era suficiente, que para 
conseguir real y pragmáticamente la libertad, la igualdad y la fraternidad lo que hacía 
falta era cambiar los aspectos materiales, circunstanciales que acompañaban a la his-
toria y, de alguna manera, garantizar que, en términos materiales, esta libertad, esta 
igualdad y esta fraternidad fuesen efectivas.

Pienso que esta ley es una ley idealista, es una ley que dice: «Hágase la calidad ar-
quitectónica», o «háganse todos los valores que entran en esta ley», pero no dice cómo 
lo va a hacer. Y esta, quizás, pienso que sería mi aportación, o lo que querría que fuese 
mi aportación hoy, aquí. 

Pienso que el sector de la arquitectura es un sector necesitado de una ley de arqui-
tectura; necesitado urgentemente, además, porque las circunstancias, obviamente, us-
tedes las conocen, son tremendas, son dramáticas, es un sector azotado no solo por la 
crisis económica, sino también por una crisis epistemológica y social importante. Es un 
sector, además, que se ha proletarizado en los últimos años de una manera tremenda y 
que no ha sabido responder a esos cambios en el perfil profesional. Y es un sector, ade-
más, amenazado por cambios importantes en esta..., en los últimos años y que además 
va a seguir amenazado en los próximos y va a tener que adaptarse.

Yo diría, por lo tanto –y con esto termino–, que la ley debería más apuntar a cam-
biar las circunstancias materiales que definen la praxis arquitectónica del día a día de 
los arquitectos y que puedan permitir a los arquitectos desarrollar su profesión con li-
bertad y con calidad. Estamos hablando, por ejemplo, de compañeros que trabajan, por 
seiscientos euros al mes, diez a doce horas diarias, sábados incluidos, sin mayor de-
recho. Yo no sé qué tipo de calidad arquitectónica pueden desarrollarse en este tipo 
de despachos. Estamos hablando también de una profesión en la que una minoría está 
acaparando de manera clara y rotunda los mejores encargos, sin dejar acceder a la libre 
competencia al resto de profesionales a los cuales explota sin ningún tipo de convenio 
laboral, y que al mismo tiempo es una minoría que no está, digamos, al tanto de los úl-
timos cambios.

Pienso, y ya con esto termino –perdone, ¿eh?–, pienso sinceramente que, en efecto, 
hace falta una ley; en efecto, hace falta una ley que afronte los cambios que están por 
venir. Pero pienso que, de alguna manera, esta ley es un buen punto de partida, es un 
buen texto, el cual hace falta ahora desarrollar y trabajar con el objetivo de convertir a 
la arquitectura en esa disciplina multidisciplinar que intenta defender, pero que no dice 
cómo lo va a hacer.

En definitiva, una vez más, una defensa de estas circunstancias materiales que per-
mitan incrementar la calidad arquitectónica de nuestros proyectos.

Pido perdón por haberme alargado, y muchas gracias.
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La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Navarro. Seria ara el torn dels grups, amb una durada de cinc mi-
nuts. Tindria la paraula, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, presidenta. Bueno, en primer lugar les quería agradecer a los ponentes..., 
bueno, a los comparecientes, sus reflexiones, sus intervenciones.

Voy a empezar haciendo algún comentario sobre algunas últimas consideraciones 
que ha hecho el señor Navarro, que son las que tienen que ver con la proletarización del 
sector o con las circunstancias materiales, que efectivamente están siendo muy duras 
y que quizá, bueno, pues, no tiene capacidad este Parlamento para legislar sobre eso 
porque excedería el ámbito de competencias; pero aquí sí que alguna reflexión sobre 
uno de los aspectos que trata esta ley, que sería la referida a la contratación de servicios 
de arquitectura por parte de la Administración, que quizá se podrían incorporar refe-
rencias o cláusulas de ámbito social a esas contrataciones en lo que respecta a las com-
petencias autonómicas que tenemos aquí.

Sí que me gustaría, pues, que explicase, ya que el señor Navarro es profesor en la 
universidad, que explicase si..., bueno, alguna referencia sobre si la escuela está sirvien-
do o está funcionando en algún sentido para corregir eso, o qué mecanismos piensa que 
se podrían establecer para intentar cambiar eso, y si algún aspecto relacionado con esta 
cuestión podría ser incorporado..., si piensa que se podría incorporar a este texto, ¿no?, 
o si tiene alguna propuesta de mejora para este texto.

Ahora me voy a referir también, siguiendo un poco en la idea de los concursos, por-
que el señor Beirak ha hecho referencia, ¿no?, a los criterios objetivables. La pregunta 
sería si los incorporaría también en esta ley, si daría más importancia o más peso al fi-
nal. Porque parece que la parte más práctica es la referida a la contratación, pues, ¿de-
sarrollar más esto a través del texto de la propia ley?, ¿a través de reglamento? ¿Cómo 
lo plantearía?

Ha hecho referencia a que cierra el ejercicio profesional, a que lo limita. No sé si 
tendría alguna propuesta o nos la podría hacer llegar más adelante; a lo mejor aquí, so-
bre la marcha, pues, es difícil hacer propuestas, pero si nos pudiera hacer llegar alguna 
propuesta para facilitar, o que sea más flexible, más abierto, para que pueda participar..., 
lo que decía, ¿no?, de que la gente..., bueno, que uno cuando sale de la escuela ya es un 
profesional y a lo mejor tiene ideas más frescas..., pues, ver de qué manera lo podría 
aplicar.

Luego, respecto a los comités de expertos o los consejos de calidad arquitectónica, 
me ha parecido muy interesante la reflexión sobre quién tiene que decidir sobre estas 
cuestiones de la calidad, ¿no?, si tiene que ser el comité de expertos o tiene..., ya que la 
arquitectura tiene una implicación social y que, por tanto, queremos que la propia socie-
dad le dé valor, o sea, para darle valor, a lo mejor también se tiene que sentir partícipe, y 
si esto lo deciden élites especialmente formadas, pues, a lo mejor se dificulta.

Pero también me gustaría que hiciese una valoración, porque esta mañana había otra 
comparecencia que se refería a La Pedrera. La Pedrera, como sabrán, es el mote des-
pectivo que tiene la Casa Milà, porque en la Barcelona de aquella época, aquello, pues, 
se consideraba un horror estético y La Pedrera, en definitiva, es lo que es una cantera, es 
decir, una cosa deformada a base de golpes de piqueta, o sea.

Y también una reflexión sobre lo que es la calidad arquitectónica, a veces; que no 
nos estemos poniendo límites, porque también estoy pensando que si se hubiese consul-
tado a expertos sobre el Centro Pompidou, pues, tampoco se habría... Hay muchas obras 
emblemáticas que ahora las consideramos ejemplos de calidad arquitectónica e innova-
ción arquitectónica... Me gustaría que hiciese una reflexión sobre estas cuestiones, ¿no?, 
de si, al final, queriendo legislar por la calidad arquitectónica no vamos a estar ponién-
donos, un poco, palos en las ruedas. Estoy pensando también, pues –esto, seguramente, 
al señor Navarrro, que se dedica a las cuestiones de teoría de la historia de la arquitec-
tura–, cómo se rompen los tratados de arquitectura, ¿no?, cuando aparecen las vanguar-
dias o cuando se rompe con la academia y eso desarrolla otros aspectos.

Y, también, si tienen alguna consideración que hacer sobre si se están aplicando co-
rrectamente otras normativas que podrían facilitar, pues, cuestiones de competencia en 
el concurso. Esta mañana había uno de los comparecientes que también hacía referencia 
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al Reglamento de concursos de proyectos y que no se está aplicando. Si saben alguna 
cuestión de este..., sobre esta cuestión, se lo agradecería.

Muchas gracias.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Pel Grup Parlamentari del Partit Socialista de Catalunya, senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Alguns comentaris i algunes preguntes. Jo no sé si aquesta llei 
és una aventura «caòtica», fent servir les paraules de Koolhaas, o és una llei idealista, 
no?, de «faci’s». Probablement, podríem estar amb un híbrid d’aquestes dues afirma-
cions. Quan es diu... Sí, a mi el que em preocupa és que sigui una llei proteccionista. 
Podria semblar la interpretació que el senyor Navarro podria fer d’aquesta llei, eh? «El 
col·lectiu està patint molt i, per tant, necessitem una llei d’aquestes característiques.» 
Bé, sí, però és que amb els temps que ens toca viure a tots plegats, tots els sectors 
professionals, econòmics, etcètera, estan en una situació de canvi i... En tot cas, una 
llei no ha de tenir aquest sentit proteccionista, eh? Si ho extrapolem a altres realitats, 
doncs, podem anteposar la globalització, que té aspectes negatius, però també en pot 
tenir de positius, davant de les posicions nacionalistes, que ja veiem el que pot acabar 
produint. No em voldria endinsar en aquest debat, però jo no entenc o no entendria 
aquesta llei des d’un punt de vista... Saben, alguns dels col·lectius que l’han impulsat 
i el Govern, quina és la nostra posició: que si anem amb una llei amb aquesta visió de 
protecció del sector ens equivocarem, eh?, o s’equivocaran, perquè la llei no aguantarà 
ni dos minuts un cop estigui aprovada, perquè la realitat és més ràpida, a vegades, que 
les mateixes lleis.

El senyor Navarro introduïa el concepte de qualitat de l’arquitectura, eh?, que proba-
blement aquesta... No sé si el señor Beirak me entiende o no. Cambio... (Veus de fons.) 
¿Sí? Es que ràpidament he començat en català i no m’he recordat que teníem un altre 
ponent. Qualitat de l’arquitectura, eh?, que és cert que aquesta llei introdueix molts con-
ceptes, però tenim un altre element que en aquests moments està en vigor i que, en tot 
cas, també voldria saber la seva opinió. Ho preguntaré també a altres..., no, els dos com-
pareixents poden donar la seva opinió avui, i jo crec que en successives compareixen-
ces també podem entrar en aquest tema. La qualitat de l’arquitectura i el Codi tècnic de 
l’edificació? Estem parlant de temes que tenen a veure, i que segurament temes de qua-
litat s’haurien d’introduir en el Codi tècnic de l’edificació, o prescindir del Codi tècnic 
de l’edificació i els conceptes que estan introduïts allà col·locar-los en una llei d’aquestes 
característiques.

I després, bé, a mi també..., tot el seguit de lleis –no fa falta que ens les enviï sen-
ceres, però totes les que hi han–..., home, la relació sí que seria interessant tenir-la, per 
poder-les analitzar, eh?

I després, aquest matí, en les compareixences que hi han hagut també s’introduïa el 
mateix tema i el senyor Norberto Beirak també l’ha introduït, eh?, que és totes les qües-
tions derivades de la contractació. Jo tinc seriosos dubtes que la llei d’arquitectura que 
tenim en aquests moments entre mans pugui entrar en aquests temes. Si hi entra, podem 
col·lidir amb la Llei de contractes del sector públic, eh? Segurament, alguns dels con-
ceptes que sí que s’han explicat..., que l’explicava el senyor Beirak, que podríem estar-hi 
d’acord: més enllà de la retòrica i més enllà dels discurs, seria interessant començar a 
tenir i disposar de propostes concretes per poder-les comparar; segurament, no totes de-
uen ser iguals, però per poder-les comparar i intentar agafar aquelles propostes positi-
ves de modificació; de què? De la Llei de contractes del sector públic, que és on jo crec 
que al final haurem d’anar a parar, eh? I segurament instant la modificació..., bé, d’en-
trada la transposició de la directiva europea que no s’ha transposat a nivell d’Estat, i que 
a Catalunya estem amb un decret, bé, que de moment és operatiu, però que així que es 
modifiqui la Llei de contractes del sector públic ho veurem.

Què es modificaria, i quines fórmules proposaria el senyor Beirak en aquest sentit 
perquè, introduint tota la reflexió que ell feia, puguin ser fórmules objectives, eh?, que 
qui ha de decidir no apliqui més criteris subjectius dels necessaris; que no em preocupa 
tant amb la contractació del projecte, però que si això s’extrapola després a la licitació 
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de l’obra en concret, ja sabem el que pot acabar passant. Per tant, com més objectives si-
guin les fórmules, millor per a tothom, i sobretot per a aquells que han de decidir.

Aquestes serien... Jo també estic d’acord amb que segurament hauríem de començar 
a introduir, amb la Llei de contractes, el fet de que els concursos restringits haurien de 
començar a passar..., haurien de ser objecte del passat, eh?, per tal de facilitar a tothom, 
doncs, la possibilitat de poder entrar en concursos de tot tipus. I aquí anirien les meves 
preguntes als dos compareixents.

Gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la senyora Hortènsia 
Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Bé, agrair als dos compareixents les seves intervencions. Nosal-
tres ja dèiem aquest matí que el que ens sembla més substancial de la llei –i ja llavors 
haurem de veure com encaixa amb tota la legislació de contractació pública– és tot el 
capítol III; és a dir, tot el que fa referència a les normes de contractació de l’article 15 al 
22. Per què? Perquè tant el capítol I com el capítol II els situaríem més en una llei de de-
sitjos, i que a més es fa difícil concretar-la perquè, bé, aquí parla de qüestions a vega-
des intangibles, que són difícilment objectivables, no?: els valors de la creació... Perquè, 
clar, «creació»..., doncs, creen tots els professionals, d’alguna manera, i llavors la quali-
tat... I aquí la qualitat..., de què parlem, de qualitat tècnica? Aquest dematí ho deia un 
ponent i ho expressava molt bé, no?: l’arquitectura, com que està a mig camí entre la 
part..., les ciències humanes i les tècniques, hi ha una qüestió tècnica, que és objectiva-
ble, i estaria en el Codi d’edificabilitat, igual que l’eficiència energètica, però hi ha una 
part que és, bé, difícilment objectivable.

Totes aquestes qüestions és difícil concretar-les a la llei. Per tant, la part substantiva 
jo crec que és la part aquesta, no?, del capítol III. I aquí, clar..., bé, tot i que de la part 
primera ens preocupen dos temes. Aquest Consell de la Qualitat Arquitectònica, que 
aquí defineix unes funcions, no sé si realment servirà per resoldre els greus problemes 
d’innovació, de relació amb l’acadèmia, línies d’innovació..., no ho sé; o serà només per 
fixar allò del premi. I ens preocupava allò dels organismes consultius de qualitat arqui-
tectònica de les administracions locals, que jo crec que la llei tampoc ho té molt clar, 
perquè no diu que es crearan, diu «es poden crear», perquè jo crec que aquí, a veure, no 
sé si tots els ajuntaments hi estan en disposició.

Però anem a l’essencial, a la contractació. Clar, al tema de contractació, aquí tenim 
tota la part..., ens sembla bé que s’intenti ordenar tot el sistema de concursos. Per què? 
Perquè no pot ser, com se deia aquest dematí, que el que domini sigui la baixa en el 
preu, no?, i no es tinguin en compte altres elements, com és la sostenibilitat en el temps 
i, a vegades..., i que això no s’incorpori, no? Què val aquest edifici, després que costarà 
de mantenir, o criteris de sostenibilitat energètica o d’eficiència i eficàcia o dels mate-
rials; que, tot això, a veure com s’incorpora, no?, en el sistema de concursos.

Després també ens semblava interessant això d’evitar la separació, en aquest cas, 
entre el projecte i la direcció en algunes obres en concret. Això ens semblava interes-
sant. I ens preocupava una qüestió, que és això, en el cas dels serveis de..., l’article 19, 
no? L’especificitat de la contractació dels serveis del procés de creació arquitectònica en 
principi sembla clar, però aquests aspectes que jo deia de que premiï la solvència eco-
nòmica, aquesta, desmesurada de molts concursos o situar l’experiència de l’obra en un 
nombre determinat d’anys, això no veiem com pot acabar quedant.

O sigui, en definitiva, nosaltres creiem que potser la llei, la part de contractació, tota 
la part del capítol III, si es transposessin les directives que hi han, que algunes no s’han 
transposat, i es millora la Llei de contractació pública, es podria recollir; que la qües-
tió del premi podria –el premi, bé, doncs, si..., ja està bé, si es vol fer un premi ja està 
bé– quedar recollida en un decret de govern. Llavors, l’altra part, la part més intangible 
o més difícil és la que..., ens preocupa com s’acaba posant en una llei que realment des-
prés pugui ser efectiva i pugui servir al col·lectiu, per resoldre els problemes greus que 
té avui el col·lectiu, de baixos salaris, de precarització, d’incorporació dels joves arqui-
tectes i que puguin posar la firma i que no estiguin subcontractats, etcètera.
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No sabem –i això és una pregunta que els faig– si realment creuen que aquesta llei 
podrà resoldre –almenys tal com està ara, eh?, espero que al final del tràmit la puguem 
millorar–..., però, tal com està, pugui resoldre aquests problemes reals, no?, que avui té 
la professió.

I, en aquest sentit, sí que els demanaria que les propostes que vostès tinguin d’esme-
nes, doncs, que ens les fessin arribar als grups parlamentaris.

Gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

El senyor Sergio Santamaría té la paraula pel Grup Parlamentari del Partit Popular.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, presidenta. Agradecer a los comparecientes su intervención en esta co-
misión para abordar las características fundamentales y, sobre todo, sus juicios de valor 
sobre el Proyecto de ley de la arquitectura. Vaya por delante..., a lo mejor es una apre-
ciación subjetiva mía, pero he percibido, quizá, cierta falta de entusiasmo en relación 
con el proyecto de ley por parte de los dos comparecientes; con críticas que me parecen 
interesantes, porque en definitiva de lo que se trata con las comparecencias de los profe-
sionales es de enriquecer el texto, incluso modificarlo sustancialmente, si fuera menes-
ter y si además el resto de grupos parlamentarios estuvieran también por la labor. Pero 
quiero, de alguna forma, hacer una especie, pues, sí, de valoración de cada una de las 
intervenciones, que irá acompañada de alguna pregunta en relación con esas apreciacio-
nes que haré de cada una de las dos intervenciones.

En primer lugar, en relación con el señor Beirak, me ha llamado la atención, efecti-
vamente, que haya hecho especial hincapié en que no aparezca la palabra «arquitecto» 
en el proyecto. Sí que, realmente..., no creo que lo haga, evidentemente, desde una po-
sición corporativista, pero sí que parece, por tanto, razonable que alguna referencia ex-
plícita hubiera, porque al fin y al cabo son los protagonistas del proyecto, independien-
temente de que, lógicamente, como no puede ser otra orientación que tiene toda ley, es 
evidentemente dirigirse a la ciudadanía para regular una arquitectura que en definitiva, 
pues, sea de mayor calidad, y que me imagino que ese es el objeto que en última instan-
cia todos perseguimos.

Por tanto, cuando se adentra uno en esa falta de valoración de algunos aspectos 
que el proyecto, bueno, puede presentar desde el punto de vista de quiebra, me pa-
rece importante –y por eso ahí sí que le pediría concreción– que cuando se habla de 
los juicios de valor sobre la calidad arquitectónica y evidentemente se intentan obje-
tivar los mismos, atendiendo a la eficiencia energética del proyecto, al presupuesto de 
la obra, a la adecuación al programa, después a la importancia del precio, usted hace 
referencia que ese 49 por ciento le parece excesivo. Es decir, que habría que rebajar la 
importancia del precio a la hora de proceder a la adjudicación de la obra. Si es posible 
una mayor concreción. Ya sé que a lo mejor le estoy pidiendo un dato muy específico, 
pero, de alguna forma, saber cuál sería el porcentaje más ajustado a la equidad que a 
lo mejor necesita todo el proceso de contratación y adjudicación de una obra pública, 
en relación, como digo, con la variable precio, de cara a la decisión final por parte de 
la Administración.

Otra cuestión importante, en cuanto afecta al comité de expertos: sí que me parece 
interesante, y además creo que se ha empleado en algunas de las intervenciones, de-
mocratizar, ¿no?, la valoración que se hace de los proyectos arquitectónicos. Es decir, 
abrirlo a la ciudadanía y al mismo tiempo contar con las impresiones, con las opiniones 
de los usuarios de la obra. Eso no está en el proyecto y nos parece que sería especial-
mente interesante poder concretar en última instancia cómo hacerlo.

Y, por último, en relación con la intervención del señor Beirak, también, el restar-
le –me ha parecido entenderle– peso al valor de la experiencia a la hora de acceder al 
ejercicio de la profesión, fundamentalmente para abrir el paso a otros profesionales; eso 
también nos parece que es algo que merece la pena destacar.

En relación con la intervención del señor Navarro, sí que me parece muy ilustrati-
vo que haya puesto, a lo mejor, o que nos haya dado un baño de realidad, ¿no?, cuando 
ha hecho referencia a que ni mucho menos se es pionero en la presentación de esta ley. 
Era un dato, en este caso, por mi parte desconocido y le agradezco esa aportación, para 
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saber realmente el terreno que pisamos y, sobre todo, para acudir a esos textos y poder 
contrastar las experiencias y la eficacia de esos textos.

Otra cuestión que me ha llamado la atención –y coincido también en este aspecto– 
es que realmente la ley engloba dos e incluso tres leyes. Ha hecho referencia al hecho de 
que por un lado afecta a la calidad de la obra, por otro lado a la contratación de la obra 
pública, como algo más concreto. Y en relación con lo del premio de arquitectura cata-
lana, que sí considero que evidentemente no debería estar en el texto de la ley, porque 
en buena medida puede afectar a la sistemática legislativa, y eso es una responsabilidad 
de los legisladores. Nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, evitar que esa sis-
temática se vea afectada por esta incorporación de estos tres aspectos.

Acabo rápido, presidenta. Sí que le pediría al señor Navarro..., efectivamente, me ha 
preocupado el tema de la proletarización de la profesión. Cómo podemos evitarlo sin 
que la ley sea intervencionista y sin que, por tanto, de alguna forma, las interferencias 
que se produzcan en lo que es el libre mercado, oferta y demanda..., cómo podemos evi-
tar que evidentemente estas circunstancias se produzcan, porque sin duda alguna perju-
dican, y de qué modo, al ejercicio de la actividad.

Nada más. Muchísimas gracias.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

Pel Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, el senyor 
Sergi Saladié té la paraula. 

Sergi Saladié Gil

Molt bé, moltes gràcies. Agrair als compareixents les seues explicacions. Vostè, 
senyor Navarro, ha dit que estava al dematí; suposo que deu haver sentit la meua inter-
venció i, una mica, anirà en aquesta línia. Y no sé si usted entiende el catalán o mejor 
que lo haga en... castellà? (Veus de fons.) Sí? Bueno, pues, lo voy a hacer en castellano 
y así practico, que lo tengo muy... (Veus de fons.) ¿Sí? Lo tengo muy «rovellado». (Ria-
lles.) No. No, no, lo voy a hacer en castellano porque así lo practico, que hace tiempo 
que no lo hablo. No, perquè si tu ja ho has sentit al dematí, no?, ja n’estàs al cas..., y así 
usted puede entender mejor lo que intento esclarecer con nuestro posicionamiento.

He dicho esta mañana que no terminamos de ver clara esta ley, ¿no?, de que sea útil 
y que sea, digamos, un instrumento para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en 
general, aunque compartimos el fondo de la misma o la intención de la misma. Es decir, 
los acabados de las obras, la calidad de nuestros paisajes, sobre todo urbanos y cons-
truidos, es un déficit que tenemos como sociedad, ¿no? Y, por tanto, entendemos que el 
fondo de esta ley lo que pretende es mejorar esta escenificación final, ¿no? Porque en-
tendemos que la parte constructiva, esto ya está resuelto, porque los edificios se deben 
de aguantar y, por tanto, aquí ya hay todas sus prescripciones técnicas y sus leyes y sus 
instrumentos de carácter arquitectónico.

Y no terminamos de ver clara esta ley ni tampoco su utilidad por una serie de cues-
tiones que expusimos en su día en el debate de aceptación o no de este proyecto de ley 
para su trámite. Por una serie de cuestiones. No entendemos esta ley que esté encajada 
dentro de una lógica de planificación territorial, ¿no? Desde nuestro punto de vista, de-
beríamos tener una ley de territorio actualizada, la vigente en Cataluña es del 83, y de 
aquí, pues, que se hubieran ido desprendiendo todos los instrumentos de planificación 
urbana, de planificación sectorial, para llegar, ¿no?, a los acabados de calidad arquitec-
tónica. Como el Gobierno no tiene intención de traer esta ley, al menos en el corto pla-
zo, pues, entendemos que esta Ley de la arquitectura está un poco, pues, en el aire, de 
momento.

Un segundo punto por el que no vemos clara esta ley es porque en su momento hubo 
un informe de la Autoritat Catalana de la Competència que explicaba, nos ponía negro 
sobre blanco, que podría resultar contradictorio algunos artículos de esta ley, tal como 
está redactada, con, digamos, los preceptos y los procedimientos de contratación públi-
ca que están ya establecidos en las correspondientes leyes. También porque estamos en 
un contexto de simplificación de la Administración pública y entendemos que esta ley 
puede introducir elementos, ¿no?, que confundan más que no que contribuyan a resolver 
situaciones.
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También porque entendemos que puede resultar excesivo plantear crear una ley para 
reconocer o para crear el premio de arquitectura o para crear el Consejo de la Calidad 
Arquitectónica, cuando entendemos que hay instrumentos normativos de menos rango 
y más prácticos, y entendemos que no hace falta crear una ley para, pues, reconocer el 
valor de la arquitectura; esto se puede hacer de múltiples formas y entendemos que no 
es necesariamente a través de una ley que se debe de hacer.

Un quinto punto. Y en esto coincidimos, sobre todo, con el señor Navarro, ¿no?, en 
la parte, digamos, de que hay el riesgo de que, tal como se interpreta ahora mismo esta 
ley, se pueda favorecer un cierto grado de exclusividad en la otorgación de esta obra 
pública a aquellos colectivos de arquitectos que tienen, digamos, una mayor capacidad 
financiera para presentarse a estos concursos, y que puede excluir, por tanto, a jóvenes, 
a arquitectos no tan reconocidos, etcétera. Y aquí yo creo que con los comparecientes 
coincidimos en ese aspecto.

Y, finalmente, porque entendemos que –y también se ha expuesto entre sus dudas– 
aún, a día de hoy, garantiza una cohesión entre todos los colectivos implicados en la 
configuración de esa calidad arquitectónica. Más allá de la infraestructura que se 
debe construir, que requiere de unos conocimientos técnicos y de ingeniería y de sus-
tento de estructuras, etcétera, en la calidad arquitectónica intervienen muchas más..., 
digamos, muchos más colectivos profesionales y de los campos de las ciencias que a día 
de hoy aún no están, digamos, a gusto, podríamos decir, con este proyecto de ley, ¿no?, 
colegios de geógrafos, de biólogos, de ambientólogos, que aún no se sienten interpela-
dos por esta ley. 

Y mi pregunta, o mis preguntas son muy claras. Es decir, ¿a ustedes, tal como está 
esta ley a día de hoy, les parece útil?, ¿puede contribuir a resolver o a solucionar esa fi-
nalidad, no, que parece que contiene esta ley? ¿Les parece un instrumento útil? Y se-
gundo: ¿cómo verían ustedes que aquello que se pueda salvar de esta ley fuera intro-
ducido, a través de una disposición transitoria en la misma ley, en una futura ley de 
territorio y urbanismo, que es la que se está trabajando desde el Gobierno de la Genera-
litat, o bien en un código técnico de la edificación propio que pudiéramos llegar a reali-
zar desde Cataluña?

Muchas gracias.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

Per acabar aquest torn d’intervenció i pel Grup Parlamentari Junts pel Sí, la senyora 
Meritxell Roigé.

Meritxell Roigé i Pedrola

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, també, agrair-los..., agradecerles su com-
parecencia. Agrair-los que hagin vingut al Parlament, en aquesta comissió, per tal d’ex-
posar la seua opinió respecte a aquesta Llei de l’arquitectura que estem tramitant, tot 
i que, evidentment, manifestar la meva discrepància respecte a les crítiques que s’han 
efectuat, com suposo que també s’espera per part del grup parlamentari que donem su-
port al Govern i que entenem que aquesta és una llei que difereix bastant del que vostès 
també han explicat quant als objectius que pretenem portar a terme.

En primer lloc, dir que aquesta és una llei que el que preveu és posar en valor l’ar-
quitectura com un bé d’interès públic, i distingir-la com un bé fonamental per tal de ga-
rantir el benestar de les persones. I, a banda d’això, també, preservar l’arquitectura com 
a bé immaterial.

Per tant, entenem que... Se’ns ha dit..., per exemple, el senyor Beirak ens diu que no 
apareix la paraula..., no aparece la palabra «arquitecto». És que és una cosa feta exprés, 
que no aparegui la paraula «arquitecte», perquè estem entenent aquesta llei com una 
vessant de tot..., o sigui, com totes les vessants dintre del procés arquitectònic. I, per 
tant, entenem que és un àmbit multidisciplinari, que hi intervenen els arquitectes, amb 
els quals..., aprofito també per saludar el degà del col·legi, que avui ens acompanya, i a 
la resta de membres que també són presents. És una llei que s’ha treballat conjuntament 
amb el Col·legi d’Arquitectes, i de forma molt directa amb ells, però que també ha estat 
consensuada amb altres col·legis professionals, perquè aquest és l’objectiu: des de tot el 
procés arquitectònic, totes les diferents figures que poden arribar a aparèixer i a partici-
par dintre d’aquest procés.
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També se’ns comenta que..., textualment: «Cierto sesgo en la ley hacia una valora-
ción subjetiva.» Nosaltres també entenem que res més lluny de la veritat o de l’objectiu, 
no?, en tot cas, perquè creiem que el que es vol és atorgar una importància a la qualitat 
arquitectònica, sabent el marge en què ens movem, perquè és evident que hi ha una Llei 
de contractes, que a més a més a dia d’avui està sent modificada o fent-se una de nova 
a nivell de les Corts espanyoles, i, per tant, caldrà veure també com queda determinat 
aquest marc legislatiu; un marc que, a hores d’ara, també ens marca aquí, i, per tant, no 
podem nosaltres diferir del que es basa en aquesta Llei de contractes, i que, per tant, 
el que hem de fer és basar-nos en això i evidentment no podem puntuar més o menys 
d’una altra manera, sinó que el que podem fer és apostar i millorar aquella part que si-
gui més relacionada amb la qualitat i no tant amb el preu. 

Tot i que sí que hi han altres elements objectius, que és on el tema..., com ens ha dit, 
per exemple, el tema de l’eficiència energètica. Cert. Però això no implica que no ho po-
guéssim aplicar, també; al contrari, hi creiem de totes formes, no?

També se’ns comentava, per part del senyor Navarro, que estem..., que ell ho enten-
dria dintre d’un context ideològic o polític. No és el cas, tampoc. Nosaltres creiem que 
aquesta és una llei que ve de l’anterior legislatura; que aquesta legislatura és quan s’ha 
pogut tramitar, i que el que pretén és el contrari: que tingui el màxim consens possible, 
i sobretot que compti amb el màxim de sectors possible, i per això ja s’han treballar prè-
viament unes esmenes que s’incorporaran, treballades amb els diferents col·legis profes-
sionals.

I també ens diu que no és la segona llei, o, en tot cas, és evident que al llarg de la 
història hi han hagut moltíssimes lleis relacionades amb l’arquitectura, però que sí que 
actualment s’està treballant..., tenim coneixement que s’està treballant una llei a nivell 
de l’Estat; dintre de la comunitat d’Andalusia també s’està treballant una llei. Aquesta 
és la primera que s’ha aprovat en el marc de l’Estat, pel que fa a una llei d’arquitectura 
pròpiament dita, i també sabem que a l’Estat veí, francès, també s’hi està tramitant una 
llei, i que van una mica més avançats que en el cas de Catalunya. Però, en tot cas, aquest 
era l’objectiu i quan se va anunciar d’aquesta manera va ser per això.

I, en darrer lloc, és cert que el sector pateix un mal moment. I en som absolutament 
conscients, d’este mal moment. I jo crec que aquesta llei apareix al Parlament de Ca-
talunya, fruit d’aquesta necessitat del mateix sector, que ens demana que es reguli, que 
ens demana que s’actuï per part del poder legislatiu, en este cas a nivell català, per-
què entenem que calia tindre este procés arquitectònic regulat per tal de poder millorar 
la professió, no només dels arquitectes, sinó de tots els sectors que hi estan implicats.

I aquest era l’objectiu que vam marcar a l’hora d’elaborar aquesta llei. I, per tant, en-
tenem que el que pertocava era això: poder treballar-hi. Sabem que la situació laboral 
no és la més adient; al contrari, estem en un moment molt precari, dintre del sector de 
l’arquitectura. Però, en tot cas, ni podem ni pretenem regular-ho a través d’aquesta llei, 
perquè no era l’objectiu, tampoc, d’aquesta llei.

I, en darrer lloc, ja sí dir que em quedaré amb el seu darrer comentari, del senyor 
Navarro, que ens ha dit que ens fa falta una llei –ho compartim, per això estem aquí 
també– i que és un bon punt de partida. I li agraeixo que ens hagi dit això. 

I que en tot cas estem també a la seva disposició, per si ens vol fer aportacions al 
llarg del procés que ara engeguem també, quant a ponència i a la recepció d’esmenes.

Moltes gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Bé, gràcies, senyors i senyores diputats, per atenir-se al temps de la manera que ho 
han fet. Començaríem ara un temps de cinc minuts per a cada un dels compareixents, 
per tal d’aclarir algun tema que hagi quedat pendent o respostes als diputats i les dipu-
tades, entenent, doncs, que sempre poden estar vostès en contacte si quedés algun tema.

Si els sembla, comencem amb el mateix ordre. Donaríem la paraula al senyor 
Beirak, primer.

Norberto Beirak

Muchas gracias. Bueno, yo no voy a ser capaz de contestar a todo lo que me habéis 
preguntado; son muchas cosas. A ver, querría dar..., por lo menos, a ver, dar unas pince-
ladas, uniendo lo que decía mi compañero, ¿no?
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A ver, la proletarización de la profesión. No es un problema, en realidad, la proleta-
rización de nuestra profesión, como de nada; es decir, ser proletario no es un problema. 
El problema es que, bueno, luego hay que tener unas condiciones dignas de trabajo. No 
la tienen, nuestros compañeros, normalmente; pero no la tiene..., la tiene muy poca gen-
te. Entonces, bueno, para eso están los sindicatos, para eso se disputan los convenios de 
trabajo. Lo que nos importa –por lo menos a mí; bueno, pero a muchos– del ejercicio 
profesional de forma proletaria –o sea, el ejercicio por cuenta ajena– es que reúna unas 
condiciones de dignidad.

Es cierto... Estoy de acuerdo con Rubén en que la calidad de la arquitectura no la po-
demos separar de las condiciones dignas en las cuales ejercemos nuestro trabajo; sería 
un poco artificial separarlo. Entonces, quienes ejercen de manera asalariada la profe-
sión tienen que tener unas condiciones dignas de retribución, reconocimiento de su au-
toría, protección en cuanto a la responsabilidad civil que están asumiendo..., una serie 
de condiciones.

Y si luego estos arquitectos están trabajando en grandes unidades productivas, como 
son los consulting, o en las empresas, o en grandes estudios, bueno, pues tienen que po-
der ejercer de la misma manera su profesión. Esta es una profesión que no va a ser siem-
pre una profesión de pequeños y medianos estudios, como..., o grandes, pero, vamos, en 
general una masa de pequeños y grandes estudios, como estábamos acostumbrados a 
conocer. Yo entiendo que eso va a cambiar.

Sin embargo, sí que yo creo que la ley –y a lo mejor me lo invento– surge como re-
acción a un problema que efectivamente hay, que son las subastas. Es decir, las admi-
nistraciones están tomando una costumbre... Bueno, las administraciones y los particu-
lares, pero, claro, sobre los particulares, ¿qué se puede hacer? Pero lo peor es que las 
administraciones están tomando una costumbre de subastar los encargos de arquitectu-
ra, de creación arquitectónica, directamente al mejor postor, sin ninguna otra conside-
ración. En Madrid se acaba de subastar el proyecto de diez centros de salud por la con-
sejería de Sanidad. Los proyectos salieron con un tipo de en torno a 120.000 euros; se 
contrataron por 25.000 euros. Cualquier arquitecto sabe que eso es un precio absurdo, 
de alguna manera. Aunque todo puede ser peor.

Entonces, yo creo que la ley –igual, ya les digo, es una impresión mía– surge como 
respuesta a esto. Dice: «Bueno, frente a esto, frente a este atropello, vamos a reclamar 
que las administraciones contraten, no de esta manera, contraten sobre otra base, sobre 
la base de la calidad.» Parece lógico.

Lo que no..., lo que yo alerto, lo que nos preocupa a algunos –si esto es un tema que, 
vamos, en mi junta se habló la semana pasada; este es un tema que está sobre la mesa 
no solo en Cataluña, está en muchos más sitios, por lo menos en Madrid está– es, claro, 
compañeros que dicen, pues, la calidad. Claro, si la calidad es acudir a un concurso de 
la Administración por invitación, a la cual solamente pueden acudir algunos –solo los 
que tienen acreditada una determinada experiencia–, y que van a ser evaluados por un 
comité de expertos que va a emitir juicios de valor, esto se parece a un coto cerrado, y 
eso es lo que les preocupa a muchos compañeros, y a mí también me preocupa.

Entonces, ¿la ley es útil?, ¿tiene que buscar caminos? Por eso yo he intentado suge-
rir algunos. Por ejemplo, ¿estamos dispuestos a competir no por precio y no solamente 
por juicios de valor subjetivos? Bueno, si hay que competir –esta es otra cuestión: ¿por 
qué hay que competir?; es que hay muchas profesiones que no compiten, pero, bueno–, 
déjennos ustedes demostrar lo que sabemos hacer y que se pueda medir, y que se pueda 
debatir y que se pueda dar valor. Hay muchas cosas que se pueden... Por ejemplo, yo me 
he presentado a un concurso, hace un tiempo, en el cual los criterios evaluables eran, 
por ejemplo (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’interven-
ció) –medio minuto–, la relación de superficies útiles aconstruidas –cualquier arquitec-
to más o menos puede entender lo que es–, es decir, la optimización que sacas de ello; 
a igualdad de programas de vivienda y de superficie construida, el número de viviendas 
que sacas; por supuesto, el nivel de eficiencia energética; el presupuesto: cuánto vas a 
hacer con un dinero determinado, ¿no?, a un mismo presupuesto qué puedes hacer. Ese 
tipo de cosas. Eso nos deja más tranquilos de que hay una cierta justicia en cómo se va 
a ponderar nuestro trabajo; aunque seguramente no agota la cuestión, pero por lo menos 
sería un paso.
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Y la última –ya termino–: la manera de evaluar lo que es propiamente la calidad 
arquitectónica en términos no objetivos, sino de valorar la cualidad de los edificios, 
porque efectivamente algunos nos parecerán mejores o peores. En esto, a mí me hace 
acordar de lo que es la música contemporánea, ¿no? La música contemporánea tiene 
poco eco en el público; la gente suele escaparles en las salas de conciertos, salvo que los 
precios de los abonos estén muy, muy baratos. Yo solía tener un abono de música con-
temporánea que estaba tirado de precio en el Auditorio de Madrid. Pero, claro, es una 
música que está muy establecida desde los expertos, y hay poca relación con lo que es 
el gusto del público. Pues, algún punto intermedio, o algún punto de encuentro, entre lo 
que es la cultura de los expertos y la cultura del público, que no hay que despreciarla, 
tiene que existir. En la arquitectura, algo parecido.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Gràcies. Quan vostè vulgui, senyor Navarro.

Rubén Navarro González

D’acord. Jo intentaré respondre a tot, però ho faré d’una manera unitària, i espero 
que sàpiguen llegir entre línies, més o menys.

De totes maneres, vull començar amb tres de les coses que han dit, que potser..., bé, 
hauria de dir que potser no s’ha entès del tot bé. S’ha parlat de proteccionismo; no era 
la meva intenció. Penso que, al contrari, si aquesta llei fos..., primer, que no prospera-
ria, i segon, que aniria en contra del signe dels temps. Crec que, almenys des de la uni-
versitat –tant a la universitat tècnica, la Politècnica, com la Universitat de Barcelona–, 
tenim prou indicis de que els canvis tecnològics al mercat de la construcció, els canvis 
socioeconòmics al sector de l’arquitectura i altres coses que estan succeint a nivell in-
ternacional, ens diuen que òbviament l’arquitectura i la professió d’arquitecte, tal com 
l’hem entès des del segle xix, segle xviii fins ara, està en clar declivi i que això ha de 
canviar. I que, òbviament –aquesta era la meva intenció–, una llei del segle xxi, de Ca-
talunya, que parli d’arquitectura, hauria d’intentar mirar cap al futur, i hauria d’afron-
tar aquests canvis que han de venir, sí o sí, i que d’una manera o una altra ho haurem 
de solucionar.

S’ha parlat també de falta d’entusiasmo. No és del tot així, òbviament. Entusiasmat 
de que hi hagi una llei d’arquitectura, entusiasmat de que s’estigui parlant d’arquitectura 
aquí, i entusiasmat –tant de bo fos així– de que es parlés també al carrer més sovint. He 
dit que aquesta llei és necessària, tot i que no acabi d’estar d’acord amb tots els termes 
en què es desenvolupa.

I, per últim, s’ha parlat de context ideològic i polític. Jo em referia a un context ideo-
lògic i polític en el sentit historiogràfic de la paraula. Tot acte, tot text –també el text 
d’una llei–, té un context, i un context ideològic i polític, que pot ser el d’un any, pot ser 
el d’un dia o pot ser el de vint anys. I, en aquest sentit, tots hauríem de ser conscients del 
món en què ens movem, no?

Dit això, a veure, jo intentaré respondre a totes les seves preguntes, incidint de nou 
en que una llei que fos exitosa, segons el meu parer, hauria d’incidir en les condicions 
materials i reals, diguem-ne, de la professió, de l’àmbit en què ens movem. 

Per exemple, es diu que si es pot objectivar la qualitat arquitectònica. El meu parer 
és que no, òbviament. Dir el contrari seria quedar-se amb el Leon Battista Alberti, amb 
aquesta definició tan matemàtica, tan objectiva, però seria ignorar les aportacions de 
gent com Guarino Guarini, de caire cartesià, o les aportacions d’Immanuel Kant, al se-
gle xviii, o les aportacions de gent com Michel Foucault al segle xx. Per tant, si el que 
pretenem és trobar una definició objectiva de qualitat arquitectònica, crec que estem 
abocats al fracàs.

Penso, en aquest sentit, que la qualitat arquitectònica no es pot definir des de dalt 
amb una llei, sinó que el que hauria de procurar aquesta llei és les circumstàncies ma-
terials adequades perquè els arquitectes poguessin treballar en unes condicions que els 
permetés desenvolupar la seva professió amb unes garanties suficients com per fer feina 
amb una qualitat adequada.

Penso també que valdria la pena recordar que si aquesta llei només té com a àmbit 
d’aplicació la contractació pública, estem parlant només del 2,86 per cent de tota l’edifi-
cació, diguem-ne, efectuada a Catalunya els últims vint anys. I en aquest sentit, potser, 
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tot el capítol primer queda una mica esvaït, perquè no sé com es pot garantir la qualitat 
arquitectònica de l’hàbitat català només incidint sobre el 2,86 per cent de tot el que es 
construeix. És en aquest sentit, en el que ho volia dir.

S’ha parlat també d’aquests consells de qualitat d’arquitectura, tant si són locals com 
si és de caràcter nacional. Bé, jo diria que això no és un debat nou; això és un debat 
antic, és un debat que s’ha intentat solucionar de moltes maneres. Segurament el model 
més exitós o el que més ha funcionat en el temps, amb més o menys fortuna, és el mo-
del francès i anglès, que el 1660, a Anglaterra, van fundar la Royal Society, i el 1666, 
l’Académie, a França; organismes que, en definitiva, tenien la tasca, almenys al prin-
cipi, de definir què és la qualitat arquitectònica, com si l’Estat estigués dient que no és 
una atribució seva, definir aquesta qualitat, sinó la d’uns savis. Òbviament, apostar per 
un model així seria ignorar tot el que va passar al segle xx i ignorar també que aquestes 
institucions històricament han entrat també en declivi per motius que segurament tots 
coneixem.

S’ha parlat de proletarització. Jo coincideixo que, potser, no és malo en si, però..., 
perquè, en definitiva, aquesta proletarització té a veure amb la democratització i l’ac-
cés, diguem-ne, més ampli de la població a la professió. Però sí que és cert que aquesta 
democratització (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’inter-
venció) –intentaré acabar– no ha vingut acompanyada d’un abandonament dels privi-
legis d’èpoques passades, que fan que una gran part de la nostra professió no pugui 
exercir la seva professió com cal, i, per tant, desenvolupar la seva feina amb la qualitat 
suficient.

Una vegada més, diria que, sense les condicions materials, la qualitat arquitectò-
nica no és possible, i que, d’alguna manera, la qualitat arquitectònica del nostre país 
estigui, potser, minvant –o almenys és la sensació que em dona per les intervencions 
dels presents aquí–, té a veure més, també, amb la, diguem-ne, pèrdua de qualitat de 
totes aquestes condicions materials. Per exemple –i ja amb això acabo–, s’ha parlat de 
l’escola politècnica, s’ha parlat d’educació. Els meus alumnes –i això no m’ho invento, 
són dades reals que m’han passat– creuen que Jesucrist va néixer el segle v després de 
Crist, creuen que Amèrica es va descobrir el segle xviii, pensen que el 2500 abans 
de Crist va abans que el 3500 abans de Crist, pensen que Roma està a Grècia, i coses 
així, de gent que està estudiant una titulació universitària al segle xxi a Catalunya. Una 
cosa que és història i que tampoc té gaire interès, però que, ostres, jo penso: «I aquesta 
mateixa gent, quan ha de fer estructures, com ho fa?» Potser el que..., si volem qualitat 
arquitectònica, hauríem d’educar d’una manera millor els arquitectes, quina preparació 
tenen aquests arquitectes.

I, en aquest sentit –i ja amb això acabo–, s’ha parlat també..., i això és una incongru-
ència que he trobat en alguna aportació anterior d’alguns dels compareixents. S’ha dit 
que..., s’han queixat de que la gent en aquest país no té prou cultura arquitectònica –que 
potser ho comparteixo–, però també el mateix compareixent ha dit que, al final, hau-
rien de ser aquests consells locals i la ciutadania els que acabessin determinant què és la 
qualitat arquitectònica, cosa que em sembla incongruent.

Penso, una vegada més, que s’ha d’incidir en les condicions laborals..., perdó, en les 
condicions materials, per augmentar la cultura i augmentar, en definitiva, tots –tots– els 
paràmetres materials determinants que facin que aquesta qualitat s’apugi. Sé que això 
és una tasca grandiosa, d’anys, complexa; però penso que, si no ho fem, els canvis que 
ens venen a sobre –canvis tecnològics, canvis socials– se’ns enduran –se’ns enduran. 

Moltes gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

Gràcies, senyor Beirak, senyor Navarro. Els acomiadem, doncs, agraint-los una ve-
gada més la seva participació en aquest treball parlamentari i legislatiu sobre la Llei de 
l’arquitectura. 

Gràcies.
Un moment per acomiadar els compareixents, doncs.
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La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i sis minuts i es reprèn a un quart de cinc 
i catorze minuts

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

Reprenem la sessió, si us plau.
(Remor de veus. Pausa llarga.)

Compareixença d’una representació de l’Agrupació Arquitectura i 
Sostenibilitat amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura

353-00270/11

Sí, seguiríem amb els punts 10, 11 i 12 de l’ordre del dia, que són les compareixen-
ces de la senyora Núria Pedrals, del senyor Sebastià Jornet i del senyor Jordi Ros; ho 
faríem en aquest ordre, si els sembla bé. Per un temps de deu minuts, obrirem cada un; 
obrirem un torn de cada un dels diputats portaveus dels grups, i tornaran a tindre cinc 
minuts per respondre preguntes o alguns aclariments.

Per tant, començaríem amb la senyora Núria Pedrals i Pugés, presidenta de l’Agru-
pació Arquitectura i Sostenibilitat, perquè intervingui en aquest projecte de llei.

Núria Pedrals i Pugés (presidenta de l’Agrupació Arquitectura i 
Sostenibilitat)

Molt bona tarda a tothom, i moltes gràcies per l’oportunitat de poder debatre en 
aquestes taules, doncs, aquesta Llei de l’arquitectura. És una novetat; és una novetat, 
efectivament, perquè és la primera vegada que es tracta, doncs, d’una llei precisament 
que es digui així, no? Jo, com a presidenta de l’agrupació dels arquitectes per la sosteni-
bilitat, faré especial esment, diguem-ne, dels aspectes en què, en aquest cas, crec que la 
llei potser es podria millorar. I crec que s’hauria de fer, estaria bé.

Però, en tot cas, sí que voldria fer alguna consideració una mica més àmplia, prèvia, 
als valors que pot tenir l’aprovació d’una llei de l’arquitectura en uns moments com els 
que ens trobem fins ara, no? És evident que la crisi d’aquests darrers anys ha afectat to-
tes les capes de la societat i moltes capes professionals, però a un nivell econòmic, fona-
mentalment. Però crec que, en el cas dels arquitectes, no només ens ha afectat des d’un 
aspecte econòmic en la reducció del nombre d’encàrrecs, i de les construccions, i dels 
planejaments, etcètera, de tota l’activitat, diguem-ne, que ens és pròpia, sinó que, a més 
a més, crec que hem tingut una crisi, diguem-ne, d’ordre de valors, de valoració de la 
nostra professió, no?

Des d’aquest aspecte, penso que ja hi ha molts col·lectius de professionals que estan 
obrint portes a quina és l’activitat dels arquitectes, intentant de fer una aproximació a 
la ciutadania de diferents maneres, no? Vull dir, hi han col·lectius que tenen tracte més 
directe amb la gent –doncs, no ho sé, ja sigui en barris, associacions de veïns, col·lec-
tius diferents, urbanitzacions, etcètera–, i altra gent, que fa altres tipus d’activitat. I con-
cretament nosaltres, des de la nostra agrupació de la sostenibilitat, d’arquitectes per la 
sostenibilitat, vetllem perquè tots els principis de sostenibilitat, i d’eficiència energètica, 
i de saludabilitat en les actuacions arquitectòniques, doncs, siguin preservats, siguin di-
fosos i siguin promoguts, no?

Per tant, crec que aquesta llei aquest és un valor, diguem-ne, que té, en el sentit de 
que si aconseguim que aquesta sigui una llei que pugui posar sobre la taula i en primera 
plana valors d’aquests que nosaltres defensem i que altres també defensen, doncs, penso 
que serà una cosa molt positiva, no?

Aleshores, de cara a això, entrant concretament ja una mica més en el text propo-
sat de la llei i algunes de les esmenes que més o menys creiem que ens han fet arri-
bar, doncs, jo segueixo pensant que des dels aspectes de sostenibilitat hi ha una certa 
mancança. I això ho dic perquè aquesta llei té com a principi, diguem-ne, vetllar per 
la qualitat arquitectònica. En el fons, és això el que volem tots i el que pretenem, no? 
Però... I és veritat que en la llei, en diferents articles, s’esmenta, doncs, que s’haurà de 
complir amb els principis de sostenibilitat, amb els principis d’eficiència, amb el res-
pecte al medi ambient, amb la cura en la implantació territorial, etcètera. Però dir això 
només en aquest moment ens sembla poc; ens sembla poc, perquè estem en una situa-
ció, en aquests anys, diguem-ne, aquests darrers anys, que tots ho sabem i tots conei-
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xem, perquè, vull dir, la premsa, a més a més, se’n fa ressò contínuament, doncs, de 
que tot el que és el canvi climàtic que estem vivint té unes repercussions i unes impli-
cacions molt directes en tot el que és l’activitat arquitectònica en el sentit ampli, és a 
dir, des del planejament més inicial fins a l’última rehabilitació, fins a l’últim bany que 
fem nou, no?

Llavors, a mi m’agradaria –i és un desig que expresso, diguem-ne, com a col·lectiu, 
naturalment– que des del mateix preàmbul es pogués fer un èmfasi molt més important 
i més essencial en aquestes qüestions, perquè està bé de dir això, que serem tots sosteni-
bles i que serem daixò, però tenim una directiva europea que va més enllà d’això ara ja, 
que la tenim aprovada i que ens diu que, a partir de l’any 2018 i més endavant del 2020, 
tots els edificis nous que construïm –els nous que construïm– hauran de ser edificis de 
consum gairebé nul. Això jo penso que la llei ho ha de recollir d’una manera o altra, 
perquè qualsevol intervenció que fem des del primer planejament –i és essencial que es 
faci des del primer planejament– ja tingui en compte això i que això serà d’obligat com-
pliment per a tothom.

La qualitat arquitectònica passa per uns aspectes. És clar, ara he sentit aquestes 
últimes intervencions una mica d’esquitllada, que es deia el dubte de què és la quali-
tat arquitectònica. Pot ser... Jo estic d’acord en la dificultat de definir què és la qualitat 
arquitectònica. Aquí, a la llei, hi han uns articles en els quals es diu «i es tindrà en 
compte», «es tindrà en compte»..., perquè hi han una sèrie de valors, més o menys ob-
jectivables, que es poden tenir en compte; però n’hi han altres, que són, per exemple, 
els valors de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica, o del consum que tenen els 
edificis, que això és objectivable, i això passa per la qualitat arquitectònica. És a dir, 
no hi ha qualitat arquitectònica, o no n’hi haurà en aquests moments, si no assolim 
uns determinats nivells de sostenibilitat en totes les nostres activitats, diguem-ne, no? 
I això és una cosa que, una mica, em sembla que es podria recollir de manera més con-
tundent, per dir-ho d’alguna manera, tot i que jo hi insisteixo, s’està anomenant, però 
penso que és poc, no?

I fer esment, potser, d’aquesta directiva europea en el preàmbul, i fer esment d’aques-
ta necessitat de que els edificis han de ser de consum gairebé nul a partir del 2020, i no 
només els de les administracions públiques, que ho han de ser a partir de l’any que ve, 
penso que això és una cosa que no es pot obviar quan estem parlant d’una llei d’arqui-
tectura, sincerament.

El segon aspecte que penso que també val la pena remarcar, tot i que està dit, és tot 
l’aspecte de la importància del planejament. És a dir..., després hi haurà una intervenció 
del Sebastià Jornet, que, naturalment, és el que farà la intervenció més contundent, en 
aquest aspecte, i amb més coneixements que no pas jo, però tots sabem que difícilment 
podrem assolir aquesta qualitat arquitectònica dels edificis en l’aspecte de la sostenibili-
tat que dèiem d’edificis de consum gairebé nul si no tenim uns planejaments que perme-
tin construir aquests tipus d’edificis.

Quan un planejament no..., o sigui, segueix permetent que hi hagin edificis que no 
tenen ventilacions creuades, que no tenen el suficient assolellament, que tenen habitat-
ges només orientats a nord, etcètera, això, doncs..., impossible, serà, d’aconseguir que 
els edificis compleixin amb els criteris de sostenibilitat. I així com hi han uns aspectes 
que dèiem, formals o estètics, que poden ser molt més discutibles, perquè d’alguna ma-
nera, inevitablement, la subjectivitat de les persones intervé en aquestes qüestions i el 
gust personal, aquestes qüestions que són objectivables penso que valdria la pena d’in-
corporar-les. Ja que som innovadors en fer una llei d’arquitectura a Catalunya –i a Es-
panya, per descomptat–, penso que en això també hauríem de ser innovadors i anar una 
mica més enllà del que en aquest moment tenim escrit.

Després, també hi havia un altre aspecte que volia comentar, que és l’aspecte d’a-
quest consell de la qualitat. A mi això em sembla bé, que hi hagin aquests consells, na-
turalment, quan això facilitarà, espero, a les administracions de diferent ordre, poder 
avaluar i tenir criteris sobre intervencions que es facin de tot tipus, no? El que passa, 
que sí que vull recordar..., i això ho dic perquè va ser una altra època, però ja existeix un 
consell de qualitat de l’edificació; que en aquell moment, evidentment, era de l’edifica-
ció i es mirava més des d’un aspecte tècnic, constructiu, estructural, inclús d’eficiència 
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energètica, però no tant des del punt de vista de l’estètica, de la formalitat i de l’adapta-
ció o de la incorporació en el territori de tota l’activitat arquitectònica.

Però sí que em sembla que val la pena pensar que un consell d’aquests, si no es vol 
aprofitar aquell altre donant-li una amplitud de competències, el que sí que s’ha de fer 
és fer-se funcionar correctament i fer-lo servir pel que s’ha de fer servir, perquè, si no, 
tens instruments i tens eines que estan allà en un calaix guardades i que no les fa ser-
vir ningú, la qual cosa és una llàstima. I en això també volia jo fer una mica l’esment 
aquest, doncs, de que no creem organismes o eines que poden generar una esperan-
ça i una..., a qui les vulgui, però que després, en canvi, quedin com a coses..., papers 
mullats que no serveixen. Aquest és un altre aspecte de la qüestió que també volia co-
mentar.

I després, ja per acabar, també crec que valdria la pena..., no entro en el tema dels 
contractes. A veure, jo sé que és un aspecte molt fonamental d’aquesta llei, tot el que 
afecta la Llei de contractació, però, bé, mentre aquí no hi hagi, penso, un solapament 
amb la Llei de contractes –i això els assessors jurídics ho podran dilucidar molt millor 
que no pas jo–, doncs, penso que, bé, si..., jo crec que es poden fer coses amb la Llei 
de contractes actual, però és veritat que si s’aprova aquesta llei amb uns termes sem-
blants, doncs, això..., es reforça la possibilitat de que un no hagi d’adjudicar obres no-
més per l’aspecte econòmic de les daixò. En els plecs de condicions es poden fer valo-
racions, es pot intervenir; per tant... Si a això es posen, a més a més, tots aquests valors 
de la qualitat arquitectònica, doncs, millor que millor, perquè facilitarà les coses, no?

També, un altre aspecte de què volia només fer consideració per si convé –i això, 
també, el meu company d’aquí, de la dreta, que és representant d’Escoles d’Arquitec-
tura ho farà millor–, és que el tema de l’ensenyament em sembla fonamental. I aquí sí 
que una llei d’arquitectura penso que també valdria la pena per incidir –es diu, hi insis-
teixo en que tot es diu, però penso que aquestes coses es diuen una mica amb boca pe-
tita– en que l’ensenyament de les nostres escoles hauria de tenir en compte tots aquests 
principis.

I ara torno una mica al meu tema, que és el de la sostenibilitat. I això ho dic per ex-
periència pròpia. Sabem que hi han escoles..., l’escola..., concretament algunes escoles 
d’arquitectura, que sí que tenen càtedres, i projectes, i gent que està interessada i està 
treballant en aquests aspectes, però en canvi hi han altres escoles d’arquitectura que 
aquests aspectes no els contemplen o els contemplen d’una manera molt més lateral. La 
frase aquella que s’ha dit alguna vegada, de que un bon edifici és sempre sostenible, no 
és veritat –això no és veritat. És un error gros pensar això. Per què? Entre altres coses, 
perquè aquest concepte de la sostenibilitat aplicada a l’arquitectura no el tenim incorpo-
rat fins fa relativament pocs anys. És a dir, hi han edificis de fa cinquanta anys que això 
no ho tenien. Poden ser molt bons edificis i poden ser molt sostenibles, però alguns que 
són bons edificis, no ho són tant.

Però, en canvi, hauríem de procurar... De fet, hi han rehabilitacions importants que 
s’han fet, d’edificis singulars, d’arquitectes importants i que són molt interessants, però 
que precisament han tingut aquest aspecte. Només vull posar l’exemple del nostre mag-
nífic Col·legi d’Arquitectes, que és un edifici que en aquests moments s’ha de rehabilitar 
amb uns criteris de sostenibilitat afegida, perquè en aquell moment, tot i ser un edifici 
interessant, no ho va incorporar. Eren altres temps, l’energia era una altra història; ara 
és diferent.

Per tant, penso jo que totes aquestes coses, ja que fem una llei d’arquitectura, a mi 
m’agradaria que es pogués millorar en aquests aspectes que diem d’aquests conceptes.

I ja està, ja plego. I moltes gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Bé, seria el torn del senyor Sebastià Jornet i Forner...
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Compareixença del president de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura

353-00279/11

...president de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya.

Sebastià Jornet i Forner (president de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes 
de Catalunya)

(L’orador comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han que-
dat enregistrats els primers mots.) Ja veig que és una pantalla petita..., bé, queda una 
mica aquí al costat. Ha de servir més per un perfum d’allò que estem parlant. Són unes 
imatges d’arquitectura –d’arquitectura–, i estan temporalitzades en el temps que m’ha 
de durar, més o menys, la intervenció.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

En sembla que no és cap novetat –no és cap novetat– que no estem en el millor mo-
ment econòmic, i que això..., i que estem en un moment de canvi de cicle, i això passa 
només cada quaranta anys, cada trenta anys. I ara acabem un cicle econòmic molt im-
portant i n’estem obrint un totalment diferent. I per anar a això hem d’estar preparats. 
I un té la sensació que els instruments que té no són els més adequats. I per primera ve-
gada a la història em crec les paraules del meu germà, que em deia: «Sebastià, em sem-
bla que el món que deixem als nostres fills no serà millor que el món que nosaltres hem 
viscut.» I això, tota la vida, el món nostre ha estat millor que el dels pares, i el dels pares 
millor que el dels avis; però potser per primera vegada a la història això no serà així.

No havia passat mai, i és per això que em sembla que cal, ara sí, remarcar aquest 
compromís de materialitzar una llei, la Llei de l’arquitectura, que destaqui el valor pú-
blic de l’arquitectura, perquè, si no, tot això ho podem perdre. Tot això és patrimoni, i 
és patrimoni fet col·lectivament per molta gent. Que jo sàpiga, si no ho tinc mal entès, 
els arquitectes existim aproximadament des de fa tres-cents anys, però l’arquitectura 
existeix des de que l’home té necessitat de cobrir-se. Em sembla que són el Jean-Phi-
lippe Vassal i l’Anne Lacaton que diuen: «Si la natura fos perfecta, l’arquitectura no fa-
ria falta.»

No estem parlant..., i em sembla que ho estem fent molt malament, quan estem par-
lant dels arquitectes, dels arquitectes i dels arquitectes. Aquesta no és la llei de les coses 
que fan els arquitectes, aquesta és la Llei de l’arquitectura en majúscula. I ho dic així de 
gran –així de gran.

L’arquitectura al començament era aixopluc, defensa, seguretat i confort, i pren la 
seva primera forma amb la casa, que en hebreu diu «kisá»; «kisá» vol dir «teixir i co-
brir» Això era l’arquitectura al començament, kisá: teixir i cobrir; a l’inici era això. 
Arquitectura sabeu que ve d’«archos», que vol dir «ordre», vol dir «que mana», vol dir 
«llei», i «tecton», que vol dir «construir». I arquitectura, en aquest sentit, hi ha qui en 
diu que és la tercera pell de les persones: la primera és amb la que naixem, la segona és 
la que cadascú es posa com vol, la tercera és la que comprem i la quarta podria ser la 
ciutat. Això ho hem de cuidar, i ho hem de cuidar molt, jo diria, com un tresor. I el po-
dem perdre. 

És per això que el professional de l’arquitectura crec que avui en dia ha de ser un 
professional al servei d’aquesta societat, un professional amb el que puguem oferir la 
millor de la nostra especialitat, un professional, un membre que construeix la ciutat. 
«La ciutat» –allò que deia el poeta Joan Maragall–, «que és el lloc on tots els somnis 
són possibles.» I això ho podem perdre si no ho cuidem. Un professional que amb els 
seus coneixements, la seva expertesa, la seva ciència i la seva sensibilitat treballa per 
oferir els serveis més necessaris en millorar la qualitat de vida d’aquesta societat. I per 
això crec que hem de fer aquesta Llei de l’arquitectura.

Aquesta és una llei els objectius bàsics de la qual es fonamenten en el posicionament 
que ja ha expressat Europa; no ens estem inventant re. Europa ens diu que hem de cui-
dar la qualitat arquitectònica en l’entorn urbà i rural, i diu que a les polítiques regionals 
i de cohesió comunitària s’ha de tenir en compte aquesta dimensió cultural i la qualitat 
en el tractament físic dels espais, i que l’arquitectura, en majúscules i en sentit ampli, 
suposa una prestació intel·lectual, cultural, artística i professional. El servei arquitectò-
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nic –i ho vull dir per..., servei arquitectònic– és un servei professional, tant cultural com 
econòmic, amb el benentès que tant l’arquitectura com l’urbanisme requereixen una 
participació i col·laboració entre diverses disciplines de professionals; arquitectura, ar-
quitectura tècnica, enginyeries, enginyeries tècniques, sociologia, ecologia, economia, 
geografia, advocacia, són imprescindibles per fer bé l’arquitectura de ciutat, que és l’ur-
banisme.

I els urbanistes, cada dia –cada dia, cada dia... Jo gairebé faig broma, quan arribo 
a un ajuntament a fer un planejament general. Dic: «Bé, tenim el director i l’orquestra, 
eh?, això no és un club de jazz, som una orquestra sencera. I com a mínim sempre tenim 
set tècnics: l’economista, el geògraf, l’ambientòleg, l’advocat, el de participació ciutada-
na, el de patrimoni, l’ambientalista; tots aquests som els que constituïm una orquestra, 
que ens dediquem a l’urbanisme.» Crec, sincerament, que hem d’aprofitar aquesta llei 
no tant per acabar amb la dictadura dels preus –que també, també hem d’acabar amb la 
dictadura dels preus–, sinó perquè cal renovar aquest compromís nostre amb l’arquitec-
tura, amb un trident: ètic, social i de qualitat.

Ètic, sota tres grans principis: responsabilitat, respecte i justícia, perquè això és la 
nostra feina que hem de fer. Un compromís social en fer una societat més justa, més de-
mocràtica i més igualitària; i això ho podem aconseguir i això ho podem fer des del bon 
urbanisme i des de la bona arquitectura. No us dic els escàndols d’adjudicacions que 
he vist jo en processos de planejament urbanístic. I tots sou conscients –tots sou cons-
cients– que el més barat no és el més bo. D’acord? I així ens queden embarrancades co-
ses –així ens queden. Per tant, alguna cosa...

I, finalment, un compromís amb la qualitat, que té a veure amb la idoneïtat d’aques-
tes construccions, amb la millora de les formes de vida de les persones, amb el foment 
del pas de veïns a ciutadans, amb el respecte i la integració en l’entorn, amb la bellesa i 
l’interès artístic i la seva aportació al debat cultural, i amb la sostenibilitat, tal com deia 
abans Núria Pedrals. Una sostenibilitat que jo sempre dic «entesa en un sentit molt am-
pli», tal com la Gro Harlem Brundtland ens va definir, el 87, amb tres pilars: un pilar 
social, un pilar econòmic i un pilar ambiental. A vegades, quan parlem de sostenibilitat 
ens referim només a la part ambiental; no, hi han els altres dos pilars que són fonamen-
tals: sostenibilitat econòmica, sostenibilitat social.

Sostenibilitat econòmica, evidentment. Jo crec que hi han instruments en aquesta 
llei..., a mi, del consell aquest, hi ha una cosa que m’agrada molt –molt–, que és que ens 
autoavaluarem. Cada any haurem de fer un informe del que hem fet –cada any haurem 
de fer un informe del que hem fet–, i veure si allò que havíem dit..., ens hem desviat o 
no ens hem desviat: si hem aconseguit els preus; si hem aconseguit la qualitat, i, per 
què no, si la gent està contenta o no està contenta amb aquella arquitectura que tots ple-
gats –paisatgistes, geògrafs, arquitectes–, és a dir, hem construït. Crec, segurament, que 
la Llei de l’arquitectura en si mateixa de ben segur ha ser una eina per a aquest nostre 
compromís; no parlaré gremialísticament, parlo com a arquitecte urbanista, però parlo 
en nom de tots els que ens dediquem al conjunt de l’arquitectura.

Una llei que és curta; s’agraeix. No té més (l’orador riu) de dos dotzenes d’articles. 
Una llei que és curta, que es llegeix en una estoneta; però és una llei que amb molt pocs 
articles pot ajudar molt i molt al conjunt de tota la ciutadania. Per tant, és una llei que, 
en aquest sentit del que suposa l’esforç i l’efecte, pot ser molt, molt i molt millorat en el 
seu futur. Per això em sembla que el compromís en aquesta llei és un compromís..., que 
jo no sé quin dubte en tenim. La podem polir una mica, la podem ajustar una mica, però 
és que un té la sensació que això que ens ve per davant, això que en diem ara «l’era de 
la transició», el canvi, no?...

És a dir, l’any passat em sembla que va sortir que el Govern de la Generalitat va dir: 
«Any 2050, cent per cent renovables.» Ja tenim molta feina, eh? –tenim molta feina, tots 
plegats. I això ens ha d’ajudar –i això ens ha d’ajudar. Per què? Perquè en els concursos 
d’arquitectura..., si el que hi ha en els concursos d’arquitectura..., hi han bons professio-
nals que en sàpiguen, també, d’aquestes coses, ens han d’ajudar.

Permeteu-me que digui coses no d’aquí. Ens hem presentat en un concurs a fora, i 
veus que el tribunal és l’alcalde, el regidor, el regidor, el regidor, i l’arquitecte munici-
pal. Dius: «D’acord, anem bé –anem bé, anem bé– per aquest camí»; no anem bé. Per 
tant, hem de posar qualitat i la qualitat vol dir professionalitat en el nostre exercici. 
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(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Ja s’ha aca-
bat? Ja acabo.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

Bé, seria el torn del senyor Jordi Ros Ballesteros...

Compareixença del president del Consell d’Escoles d’Arquitectura de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura

353-00278/11

...president del Consell d’Escoles d’Arquitectura de Catalunya.

Jordi Ros Ballesteros (president del Consell d’Escoles d’Arquitectura de 
Catalunya)

Bona tarda. Diputades, diputats, agraeixo la invitació que se’ns ha ofert també al 
món de l’acadèmia. No em queden gaire més coses a dir de les que els meus companys 
ja han comentat i de les que sé que en intervencions anteriors s’han fet, però procuraré 
centrar-me en l’angle que és el que d’alguna manera represento.

Me n’alegro..., em consta que els han lliurat a vostès aquest escrit que recull aquesta 
carta que vàrem voler lliurar a l’aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, en Santi 
Vila, i, com deuen haver vist, el que fa és aplegar el conjunt de les escoles d’arquitectura 
de Catalunya –les públiques, les privades; és a dir, la seva totalitat–, i aprovar i mani-
festar per consens el nostre absolut suport en la defensa d’aquesta Llei de l’arquitectura.

Entenc que la primera reflexió o la primera pregunta que un es pot formular és per 
què aquesta posició tan rotunda del món de l’acadèmia, de la totalitat de les escoles 
–les públiques, les privades–, a favor d’aquesta Llei de l’arquitectura. Bé, i la pregun-
ta és molt senzilla: per què és «Llei de l’arquitectura» i no és «llei d’arquitectes»? És a 
dir, ja els puc avançar ara que si aquesta llei s’hagués dit «llei d’arquitectes», nosaltres 
hauríem dit que «no», que en absolut hauríem estat a favor d’aquesta llei. I dic això, 
perquè voldria sortir al pas d’una cosa recurrent al voltant d’aquesta llei, de vegades 
crec que per desconeixement, de vegades, si em permeten, per una certa maledicèn-
cia, i és que aquesta llei és una llei corporativa. Des del nostre punt de vista, i que és 
l’única manera que ens permet arribar a aquest consens, res més lluny d’aquesta realitat. 
Ens sembla que és una llei que defensa una determinada visió d’entendre l’arquitectura 
que creiem que és molt exigent. 

La segona cosa que els volia dir, si em permeten l’exemple, és que parlar de qua-
litat..., no m’estendré molt en parlar de qualitat, m’ha plagut molt sentir en Rubén Na-
varro, abans, que..., a més a més, li tinc una particular afecció, com a estudiant que fa 
anys que havia tingut, i ha fet una definició precisa, històrica de..., en termes de qua-
litat. La meva serà bastant més planera, i si em permeten faré un símil en l’àmbit de 
la salut. Entenc que no hi ha qualitat, qualitat d’arquitectura que afecta directament la 
salut cultural d’un país, sense que es produeixin determinades condicions. Fent una 
translació d’aquesta salut col·lectiva, que és indispensable perquè es produeixi qualitat 
en arquitectura, m’agradaria traslladar-ho a la salut individual. S’imagina algú de vos-
tès que tingués una important dolència cardiovascular, que per decidir quin és el car-
diòleg que selecciona que li faci una intervenció urgent es dediqués a fer un concurs i 
selec cionés el cardiòleg més barat perquè l’intervingués? I s’imaginen que no tan sols 
busqués el cardiòleg més barat, sinó que, a sobre, per acabar-ho de reblar, busqués el 
més ràpid?

Doncs, aquesta situació absolutament delirant és el que està passant en bona part de 
l’obra pública d’aquest país. Potser a vostès els sorprèn, però és així. Encara avui en dia, 
en aquesta mateixa ciutat en la que estem, i per institucions públiques, es fan concursos 
on el que més prima –on el que més prima– és la baixa, més que la qualitat. Per tant, 
no cal discutir-se gaire en si la qualitat es cobra més cap a una banda o cap a l’altra: es 
prima la baixa. I no tan sols es prima la baixa, sinó que el segon motiu que pot donar lloc 
a que a una persona li encarreguin alguns dels equipaments que vostès poden imagi-
nar-se que poden tenir interès per a la salut pública d’aquesta ciutat, pot ser el fet que 
ho faci més ràpid que d’altres.
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Jo crec que intentar resoldre aquestes patologies que no és que afectin la qualitat, 
afecten unes dolències gravíssimes de la salut, i, per tant, del patrimoni arquitectònic 
d’aquest país; és un tema que considerem que aquesta llei ha de resoldre. Perquè, a més 
a més, sense aquesta qualitat d’arquitectura –i d’aquí també la nostra posició d’arren-
glerar-nos decididament en aquesta llei–, no sé què fem les escoles. Què fem, si no de-
fensem la qualitat d’arquitectura, des de la defensa de l’ensenyament amb qualitat? Per 
què? Per què ens hem de preocupar, d’esmerçar-nos per estar en els majors rànquings 
de qualitat de la universitat si al final resulta que és un tema de veure qui ho fa més ba-
rat i qui ho fa més ràpid? Podríem fer un curs per correspondència, potser en tres mesos 
acabaríem. No?, un curset per aprendre ràpidament amb un Excel; quatre taules perquè 
ens permetin fer-ho ràpid. Potser amb això en tindríem prou.

Bé, jo sé –i amb això acabo– que és difícil que vostès, a diferència del que ha pas-
sat en aquesta carta que jo els he enviat, puguin aprovar per consens alguna cosa. No... 
Vostès en tindran més memòria i jo no sé si hi ha alguna cosa que per unanimitat la 
totalitat dels grups polítics hagin aprovat per consens. M’agradaria pensar que és així, 
però també respecto la discrepància; però entenc que ja seria segurament una excepció.

La situació des del nostre punt de vista és tan dramàtica per a l’arquitectura que, si 
em permeten que tiri una mica d’hemeroteca, els diria que ens conformaríem amb que 
vostès li donessin a la llei un «sí tranquil»; amb això ja faríem, eh?

Gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

Iniciaríem el torn ara de la intervenció dels grups parlamentaris. Per a la seva inter-
venció i per un temps de cinc minuts, pel Grup Parlamentari de Ciutadans té la paraula 
el senyor Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies. Bé, en primer lloc volia agrair als compareixents les seves intervencions, 
les seves reflexions, penso que han estat molt interessants.

Voldria començar fent, doncs..., incidint en algunes coses que han dit la senyora Pe-
drals i el senyor Jornet, perquè han fet una reflexió molt, també, des del planejament, 
l’espai públic, la part de la sostenibilitat. Ha fet comentaris a conceptes com «la venti-
lació creuada», «l’orientació», eh?, podríem afegir més coses, com ara «la il·luminació 
natural»..., una sèrie de qüestions que, clar, que són valors subjectius, no?, quan pensem: 
«Què té més valor, un habitatge que només té una façana orientada cap a un lloc, o una 
en la que es produeix ventilació creuada?» Potser això es podria valorar, i fins i tot es-
tic pensant en què puntuï, no?, que quan es fan els concursos, doncs, que en el plec de 
condicions totes aquestes qüestions haurien d’estar ben definides. Perquè, moltes vega-
des, el primer..., no?, quan pensem: «Quina és la primera línia que es fa en un projecte?» 
Doncs, la primera línia que es fa en un projecte és el programa. Si no tenim clar com 
han de ser els programes, doncs, potser ja anem malament, anem coixos, no?

I, clar, això és una de les qüestions en les que acabem pensant, potser: en tipologies. 
Que quan es fa el planejament urbanístic, doncs, al final, quan es fan els volums edifi-
cables, penses: «Quina tipologia d’edificis entra en aquestes dimensions?» Doncs, que 
anem fins i tot més enllà dels arquetips, potser. I, llavors, quan anem a arquetips, potser 
ja estam anant massa enllà, no?, perquè acabem amb unes rigideses que ens impedei-
xen, potser, doncs, aquesta part de la innovació en el disseny o uns altres criteris; que 
fins i tot en el món de la sostenibilitat sabem que, per exemple, la certificació LEED és 
un dels elements que es valoren.

En aquest sentit, m’agradaria, doncs, que valoréssim si aquesta és..., la Llei de l’ar-
quitectura pot ser un primer instrument –el company Saladié abans..., i segurament hi 
entrarà–..., és si no hi ha moltes coses d’aquí que s’haurien d’incorporar a la Llei d’ur-
banisme, a la Llei de territori; és a dir, que això fos com el primer pas per a una reflexió 
global sobre tot el marc legislatiu que ens afecta, perquè també tenim la Llei d’ordena-
ció de l’edificació, el codi tècnic, els decrets d’habitabilitat..., tenim tot un marc legisla-
tiu que contribueix a això. Per exemple, quan pensem en els decrets d’habitabilitat, així 
com la certificació energètica tens de la A a la G, doncs, en habitabilitat també podríem 
tenir alguna cosa que valori de la A a la G, en funció d’una sèrie de criteris que sí que 
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podrien estar recollits. No sé si pensen que podria contribuir en alguna cosa..., doncs, a 
això, a anar una mica més enllà en aquests aspectes, no?

Perquè és veritat, potser el tema de la qualitat arquitectònica..., estètiques, referèn-
cies estètiques en tenim de molt diverses. I amb una pluralitat d’estètiques diferents, hi 
ha arquitectures que tenen qualitat, o que amb estètiques semblants no tenen aquesta 
qualitat. Per tant, sempre és com molt difícil regular-ho, no?, perquè, al final, acotar i 
saber sobre què estem treballant potser és una mica complicat.

M’agradaria... La senyora Pedrals ha comentat que es poden fer coses amb la Llei de 
contractes actual. No sé si podria anunciar alguna reflexió, en aquest aspecte, o no sé si 
es referia a això dels plecs de condicions.

I, sí, el Sebastià Jornet ha dit que la llei és curta, que es pot polir i ajustar. No sé si té 
alguna idea de en quin sentit o en quina orientació s’hauria de fer aquest poliment, eh?

Aquesta idea de que el barat no és el més bo..., i això també ho plantejaria a tots, 
perquè el senyor Ros també ho ha dit, no?, resoldre, doncs..., una preocupació pels cri-
teris dels concursos. Potser hauríem de pensar en els procediments. Clar, un concurs, 
doncs, tens una fase inicial, un concurs d’idees; és molt difícil valorar si allò pot acabar 
tenint una bona fi o acabar bé, no? És a dir, en un concurs d’idees, fins que no et poses 
a desenvolupar alguna cosa no pots acabar de saber què té més qualitat que una altra, 
no? I m’agradaria saber, doncs, quina seria la seva opinió sobre les fases de desenvo-
lupament. O com s’han de fer els concursos quan no són aquestes subhastes de preus, 
no?, que dius: «Bé, el que cobri menys honoraris s’ho emporta», sinó quins mecanis-
mes pensen que haurien de..., o què s’hauria de canviar en els concursos de manera que 
aconseguim això, tant en el que són concursos d’edificació com..., el Sebastià Jornet ha 
fet uns comentaris sobre els concursos d’urbanismes, doncs... (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) I com que se m’ha acabat el temps 
i..., per complir, eh?, ho deixaré aquí.

I reitero l’agraïment. Gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Pel Grup Parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Jordi Ter-
rades. Quan vulgui.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. El senyor Ros ens demanava un «sí tranquil» a la llei. I aquest 
grup parlamentari, segurament, hi donarà aquest «sí tranquil», en el sentit que és una 
llei molt declarativa. I, més enllà d’aquesta llei declarativa..., clar, és que, avui en dia, 
a totes les qüestions que s’han plantejat per part dels tres compareixents, i les anteriors 
compareixences, i m’imagino que les que tindrem avui mateix i a la propera sessió, es-
tem parlant de temes d’arquitectura, de temes de planejament, de temes de construcció, 
de temes d’obra pública que, en aquests moments, jo crec que coincidirem tots plegats 
que són realitats molt multidisciplinàries; quan parlem de planejament no només hi apa-
reixen els arquitectes, sinó que per fer un bon planejament han d’aparèixer, doncs, altres 
professionals, eh?, per tal que aquell planejament que s’està decidint, sigui general, ter-
ritorial, parcial, etcètera, contingui totes les vessants que avui en dia necessitem perquè 
hi hagin uns bons projectes, o els mateixos que fan referència a la construcció o a l’obra 
pública.

El Sebastià Jornet deia: «El més barat no és el millor, no és el més bo.» Vull dir, jo 
estic d’acord amb aquest concepte. El més car tampoc, eh? I, per tant, haurem de buscar 
algun punt d’equilibri que ajusti aquestes dues realitats o necessitats que avui en dia te-
nim en la gestió diària de les coses; siguin els ens públics o les persones privades, aquí 
no faig diferenciació.

Ara, entrant en alguns dels temes que s’han plantejat per part dels tres comparei-
xents. Està molt bé fer enunciats; ara, hi han temes concrets que s’hauran de treballar 
en les lleis sectorials corresponents, que és on s’aprofundeixen els temes. La senyora 
Pedrals deia: «Oh, tenim aquí davant tot el problema derivat del canvi climàtic, i on les 
polítiques d’habitatge o de construcció de les ciutats seran fonamentals per adaptar-nos, 
eh?, i en la mesura del possible mitigar aquest efecte.»

En el Parlament de Catalunya en aquests moments ja tenim una llei de canvi climà-
tic que està en tramitació, que ja està en la fase d’esmenes, i que justament està tractant 
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de tots els sectors, entre ells el territori, l’urbanisme, l’habitatge. Encara no sabem com 
sortirà aquesta llei. Ja els avanço que jo en les lleis declaratives hi crec relativament, 
eh?, perquè per fer lleis declaratives fem una declaració institucional ben solemne en el 
Parlament i segurament arribarem allà mateix.

Per què dic això? Perquè hem d’avançar o hem d’anar més enllà dels discursos. És 
a dir, si en la Llei de canvi climàtic –o en aquesta, m’és igual– no fixem objectius clars 
per poder assolir, ni mitigarem, ni adaptarem, ni reduirem. Dit d’una altra manera: si 
no comencem a introduir a la nostra cultura de gestió els conceptes dels pressupostos de 
carboni, on per sectors, entre ells els territorials i els de l’habitatge, fixem objectius 
de reducció en terminis de cinc anys, que siguin avaluables no pel Parlament –que tam-
bé, que haurà de venir al Parlament–, sinó pels científics independents que triem entre 
tots, eh?, que estiguin deslligats de relacions espúries amb sectors contaminants, avan-
çarem poc.

I nosaltres farem, com a país, la contribució que hàgim de fer, petita o gran, eh?, en 
funció del territori que som, de la població que som, però del pes o de la importància en el 
pes econòmic que tenim; però si no fixem objectius no passarem de les meres declara-
cions. I estan molt bé les lleis declaratives, però hauríem de ser capaços d’anar un pèl 
més enllà, eh? Perquè si no anem un pèl més enllà, jo sóc dels que crec que no avança-
rem com a país.

Als altres compareixents també els he demanat..., no fa falta que..., ja els he dit que 
no feia falta que ens ho enviessin avui, però que sí que si tenen idees seran benvingu-
des, perquè, més enllà de les qüestions de qualitat arquitectònica o de qualitat de l’obra 
pública, jo crec que hi ha un tema (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció) –acabo, presidenta– que acaba no sé si col·lidint amb aquesta llei 
o camina en paral·lel –jo crec que camina en paral·lel–, que és com es fan les contracta-
cions en aquest sector.

I, per tant, com que haurem d’entrar necessàriament en la modificació de la Llei de 
contractes del sector públic, sigui a nivell estatal o sigui a nivell de Catalunya, seria in-
teressant que si per part dels compareixents hi han propostes, també, de com s’haurien 
de fer aquestes modificacions, que ho fessin arribar als diferents grups parlamentaris 
perquè ho poguéssim analitzar, per tal de..., si ho podem incorporar en el tràmit d’esme-
nes, eh?, per tal de millorar aquesta llei.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

La senyora Hortènsia Grau, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Donar les gràcies als tres compareixents, que, a més, alguns 
crec que han sentit també les altres intervencions, que portem des d’aquest dematí. A mi 
hi ha un element, avui, de les tres compareixences, que m’interessa molt –perquè, a 
més, també, igual que el senyor Terrades, estic de ponent a la Llei de canvi climàtic que 
en aquest moment estem trametent al Parlament, i, a més, per les característiques de la 
nostra formació–, que és tot el tema de la sostenibilitat i com complim, no?; com com-
plim també les directives europees al respecte –tot el tema d’eficàcia, eficiència ener-
gètica–, i que té molt a veure tant amb les mesures d’adaptació i mitigació de canvi cli-
màtic, però també d’estalvi i de fer sostenible realment..., de fer ciutats habitables i 
sostenibles; que al final la qualitat jo crec que passa per aquí, per fer ciutats habitables 
i també amb el criteri d’equitat i d’accés a l’habitatge, etcètera.

Llavors, vostè deia una cosa interessant, que també coincideixen aquí el Col·legi de 
Biòlegs, d’Ambientòlegs i el de Politòlegs: que la llei, tot i que sabem que el departa-
ment ho ha estat treballant i inclourà noves esmenes –vull dir, que no és el redactat ini-
cial–..., però a la llei, en el tema de la sostenibilitat encara hi ha recorregut; o sigui, hi 
queda poc reflectit. I vostè comentava... Diu: «Clar, tenim la directiva europea que hau-
rem de complir amb la qüestió dels edificis de nul consum –2018 i 2020.» Però, clar, jo 
pregunto: això ho hem d’incorporar en aquesta llei, o ho incorporem a la Llei de canvi 
climàtic? O fem les modificacions...? O, per exemple, repassant el Codi tècnic d’edifi-
cació, no? –el Código técnico de edificación–, en el capítol III, ja fixa també totes unes 
condicions per arribar a aquests edificis, diguéssim, de nul consum. Llavors, no sé si és 
necessari que aquesta llei ho incorpori i com ho hauria d’incorporar. Perquè si ho ha 
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d’incorporar, doncs, haurà de tenir en l’articulat una part més tècnica que potser entra 
en col·lisió amb aquest Codi tècnic d’edificació.

Després hi ha un altre tema que em semblava molt interessant –i aquí sí que li dema-
naré que ens ho facin arribar–: vostè parlava de que, bé, això és un costum que tenim 
molt en aquest país i en aquest Parlament, d’anar regulant molt i anar creant molts or-
ganismes, que al final sembla que uns se solapin als altres. Vostè deia: «Si ja tenim un 
consell de qualitat de l’edificació...»; m’ha semblat molt interessant. Clar, l’article 9 de 
la llei parla d’un altre consell, no?, aquest Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalu-
nya. Clar, jo aquí voldria saber: aquest consell anterior del que parlava vostè, el de qua-
litat de l’edificació, si ja serveix, vull dir, si està en actiu i funciona, nosaltres entenem 
que es podrien traspassar les competències d’un a l’altre. O, no ho sé, no sé per què, si 
ja existeix aquest, eh?, i està funcionant, per què caldria fer aquesta duplicitat, no? En 
aquest sentit, sí que si ens ho explica... O miraríem també de veure com ho resolem a 
nivell d’esmenes.

I també hi ha un altre tema que ens continua preocupant –ja ho hem dit– de la llei 
en general, que és que, llevat –que això ho he dit, m’han sentit dir-ho– de l’apartat..., de 
tot el capítol III, que potser és el que em sembla més concret –el de contractació pública 
és on es fixen qüestions més concretes–, la resta ens sembla..., està molt bé a nivell de 
desitjos, però d’una difícil aplicabilitat, en el sentit que no fixa ni criteris objectius –que 
aquí hauríem de veure si els ha de fixar o no–..., no hi han criteris objectius, no hi han 
indicadors, i crec que es fa difícil –bé, parla de valors molt intangibles– en una llei, des-
prés, veure com això es desenvoluparà o es complirà.

I, bé, en general, com que les altres..., les preguntes que van fent també m’interessen, 
jo ho deixaria aquí.

Gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula el senyor Sergio 
Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, presidenta. Agradecer a los tres comparecientes –a la señora Pedrals, al 
señor Jornet y al señor Ros– su intervención en esta comisión..., para escuchar sus opi-
niones personales acerca del proyecto de ley sometido a nuestra consideración. Yo en 
primer lugar quiero decirles, o, bueno, por lo menos es mi impresión, que he detectado 
buena sintonía en los tres comparecientes, sobre todo en relación con el anteproyecto, 
¿no?, que parece ser que, efectivamente, aquí, señor Ros, ya nos facilita la carta dándole 
apoyo.

Entiendo que básicamente el texto, tal y como se presenta en este caso en el Parla-
ment, es de su agrado. Sí que también he percibido que se pueden introducir mejoras 
concretas que afecten a conceptos que efectivamente, ¿no?, desde el ámbito de la Unión 
Europea nos reclaman, y en ese sentido sí que le agradezco a la señora Pedrals la refe-
rencia a la directiva europea, sobre todo porque establece plazos muy taxativos: 2018, 
edificios públicos; 2020, exigirá que los edificios, bueno, pues caminen en esa línea del 
consumo nulo. Pero a mí esto me genera una preocupación, que evidentemente, como 
lego en la materia –y, por tanto, lo digo con la debida prudencia–, me gustaría también 
que cualquiera de ustedes pudiera responder.

Estamos hablando efectivamente de promover la eficiencia energética, pero a mí me 
gustaría conocer su valoración acerca de en qué en medida eso puede encarecer el pre-
cio de la obra pública fundamentalmente. Yo lo digo por una cuestión que va un poco 
ligada a lo que también ha dicho, me parece que ha sido el señor Jornet, ¿no?, cuando ha 
hecho esa mención, que además yo creo que hemos recogido casi todos los que hemos 
intervenido desde los grupos parlamentarios: «Lo más barato no es lo más bueno.» 

Bueno, está bien como principio, pero yo quiero introducirles una variable, y me re-
fiero evidentemente al ámbito de la obra pública: los recursos son finitos. Quiero decir 
que, además, cuando se administra el dinero público, la contención en el gasto es sig-
nificativamente una responsabilidad que nos incumbe a los que tenemos responsabili-
dades, y evidentemente, lógicamente, más si cabe cuando estamos hablando de los que 
realmente ejercen funciones de gobierno. Es decir, sí que es verdad que lo deseable se-
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ría poder hacer obra pública sin esa no sé si llamarla «losa pesada» del coste de la mis-
ma, pero no deja de ser menos cierto que, efectivamente, también en buena medida los 
proyectos no deben encarecerse más allá de lo razonable. 

Es una cuestión que, en todo caso, seguro que abona un debate intenso; porque, in-
sisto, me preocupa que la posibilidad de caminar en esa dirección encarezca en demasía 
también el coste de la obra pública, con lo que ello conlleva para una administración, 
como la de la Generalitat de Catalunya, severamente endeudada. Y entonces estamos 
hablando, por tanto, de dificultades desde el punto de vista del cumplimiento de objeti-
vos de déficit y, sobre todo, de contención del gasto público, que cualquier administra-
ción tiene que asumir con plena responsabilidad. Esa es una cuestión que me parece que 
merece profundizarse, de cara, un poco, a intentar conciliar tanto su opinión como esta 
circunstancia que nos es insoslayable.

Sí que me parece también, por otra parte, interesante –y en eso también estoy de 
acuerdo con la señora Pedrals– la necesidad –y está en la ley– de evitar esa duplicidad 
de organismos. No tiene ningún sentido que si hay ya entidades, organismos que de al-
guna forma inciden en este nuevo órgano que se introduce en el proyecto de ley..., cami-
nemos hacia una simplificación, en el sentido de poder conciliar para no crear nuevas 
unidades, ¿eh?, desde el punto de vista organizativo. Porque, insisto, genera seguramen-
te un coste añadido. Por tanto, la eliminación o la conciliación de ese organismo que 
prevé el proyecto con el que usted se refería, a mí me parece también que es de obligado 
cumplimiento.

Y, por tanto, poco más que lo que les he expuesto. Les agradezco la pasión, además, 
con la que defienden la profesión; lo hace más interesante, más ameno, ¿eh? Debo reco-
nocer que ha sido un placer escucharles y, por tanto, en cualquier caso, sí que les someto 
a consideración estas cuestiones, que me parece que también podrán ayudar a enrique-
cer el debate.

Nada más. Muchísimas gracias.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

El senyor Sergi Saladié, en representació de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Quan vulgui.

Sergi Saladié Gil

Moltes gràcies, presidenta. Agrair als compareixents les seues explicacions. Com ja 
he anat repetint al llarg de les altres compareixences, nosaltres, com a CUP, no acabem 
de veure clara ni útil aquesta llei, per una sèrie de raons, i algunes d’aquestes les comen-
taré. I, al final, fer-los unes qüestions molt simples, a veure quin és lo seu parer.

Ho ha comentat el senyor Jornet, no? És a dir, certament estem en un moment dife-
rent, en un paradigma diferent, i és evident que no podrem sortir d’aquesta situació de la 
qual estem sortint amb les mateixes eines que en part mos hi van portar, en aquesta si-
tuació. Per tant, hem de replantejar moltes d’aquestes qüestions; entre elles, doncs, com 
hem urbanitzat i com hem construït. 

I és des d’aquesta lògica que nosaltres, com a CUP - Crida Constituent, entenem que 
caldria encaixar tot allò que anem fent, almenys en aquesta casa, no?, legislativament 
parlant. I, per tant, lo que defensem és recuperar la manera de fer planejament territorial 
i, per derivada, fer planejament urbanístic i, per derivada, acabar ubicant, no?, aquesta 
arquitectura als llocs que li toca estar i als llocs on així convenim que toqui estar, refent 
la Llei de territori de l’any 83, no? Faríem lo marc aquest, legislatiu; tindríem clar quins 
són los objectius de país en matèria territorial; a més a més lo Govern està treballant per 
integrar en aquesta Llei de territori la Llei d’urbanisme, i, per tant, aquest seria el marc 
a partir del qual, doncs, amb tota lògica de planejament, aniríem derivant –a través del 
planejament sectorial, per una banda, i del planejament urbanístic, per l’altra– com ha 
de ser aquesta nova etapa a nivell de construcció del país, de noves maneres de fer terri-
tori i de construir territori.

I, per tant, entenem que aquesta llei lo que fa és incorporar un element que queda 
una miqueta, doncs, al marge d’aquesta lògica que nosaltres entenem que hauria de ser 
la correcta. I per això, diguéssim, no acabem de veure-li la utilitat i, amb claredat sufi-
cient, què mos podria aportar aquesta llei de diferent per fer les coses millor; que potser 
ho podríem acabar fent molt bé, en matèria de qualitat arquitectònica, però si abans no 
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hem redreçat la manera en què hem fet política territorial i urbanística en aquesta país... 
I podria arribar també a semblar, doncs, que volem passar per aquesta etapa, des del 
nostre punt de vista, nefasta, no?, de construir per construir, sense fer cap mena d’auto-
crítica per part de ningú.

En un segon punt, tot i que nosaltres som més de cooperació que no pas de compe-
tència, hi ha l’informe de l’Autoritat Catalana de la Competència que mos diu també 
que introduir, com vol introduir aquesta llei, uns apartats de contractació pública, po-
dria confondre’s. I, per tant, haurem de ser molt curosos en la tramitació d’aquesta llei, 
de no introduir elements de complexitat legislativa en alguna cosa, mos diu aquesta au-
toritat. Diguéssim, nosaltres, ja ho dic, eh?, som de cooperar, però si existís, doncs, per 
unes funcions i mos les fa arribar, doncs, que caldria no introduir elements de confusió 
en allò que ja està legislat per una altra via.

També conté uns apartats, diguéssim, aquesta llei, de difusió de la qualitat arqui-
tectònica, que nosaltres entenem que és excessiu plantejar-ho a través d’una llei. Lo 
reconeixement d’aquesta qualitat arquitectònica, doncs..., sense anar més lluny, posava 
l’exemple de la creació del premi d’arquitectura. O sigui, pensem que hi ha altres fór-
mules, no?, a nivell governamental, o a nivell dels diferents col·legis professionals im-
plicats en l’arquitectura, que podrien crear aquest premi; o el mateix Consell de Quali-
tat Arquitectònica, que podria també ser creat, diguéssim, ex novo a partir d’un decret, 
d’una ordre. És a dir, no caldria, potser, una llei per fer això.

Per altra banda, doncs, també entenem que podria ser una font, aquesta llei, de..., 
que podria acabar aportant, no?, uns concursos restringits, o projectes clau en mà, amb 
uns criteris que podrien acabar afavorint unes certes exclusivitats d’unes certes elits, ar-
quitectes o no, que tinguin suficients recursos, materials, econòmics, per poder-se pre-
sentar a aquest tipus de concursos.

I també, diguéssim, no acabem de veure clara aquesta tramitació d’aquesta llei, per-
què encara a dia d’avui, doncs, és una llei que no compta, des del nostre punt de vista, 
amb lo suficient aval de tots los col·lectius professionals implicats en la matèria arqui-
tectònica.

I, per tant, les preguntes concretes són –si mos poden aclarir aquests dubtes, 
doncs...–: a vostès què els sembla, si aquesta llei és útil o no és útil per a solucionar de-
terminats problemes relacionats amb l’urbanisme, amb lo planejament territorial, amb 
la qualitat arquitectònica; i també com veurien vostès si aquesta llei, o allò que s’es-
caigui d’aquesta llei, pogués ser incorporat..., que nosaltres, diguéssim, seria el nostre 
plantejament, com a CUP - Crida Constituent; poguessin ser incorporats, aquells pre-
ceptes d’aquesta llei que puguem aprovar aquí, en una disposició transitòria, per ser 
incorporat a la futura llei de territori i urbanisme, i, per tant, no?, incorporar aquesta 
lògica d’anar de lo més general del territori i l’urbanisme, fins a la qualitat arquitectòni-
ca, amb un paquet legislatiu que, diguéssim, podria ajudar a clarificar alguns elements 
–que nosaltres pensem que aquesta llei lo que fa és, potser, introduir elements de con-
fusió. O fins i tot incorporar alguns elements d’aquesta llei, no?, que pogués acabar sent 
trossejada, doncs, dins de lo Codi tècnic de l’edificació, en aquests aspectes, diguéssim, 
més d’enginyeria, més d’arquitectura pròpiament dita, a nivell constructiu.

O fins i tot alguns aspectes d’aquesta llei, doncs, a la llei de..., en una hipotètica fu-
tura revisió de la Llei de paisatge, no?, perquè al final també parlem d’aquesta mostra, o 
d’aquest aspecte amb el qual l’arquitectura es mostra de cara enfora, i com aquesta ar-
quitectura és percebuda per les diferents poblacions. I aquí diguéssim que hi ha tot un 
bagatge fet, no?, a través dels catàlegs de paisatge, a través d’algunes cartes de paisatge; 
és a dir, ja tenim una certa cultura del paisatge, des de l’any 2005, amb l’aprovació de la 
llei, i podria ser també que alguns elements d’aquesta llei puguin ser rescatats amb al-
guna cosa que ja funciona.

I, per tant, les dos preguntes són aquestes: si creuen que és útil, i si veurien interes-
sant, a través d’una transitòria d’aquesta llei, que pogués funcionar mentre no tinguem 
la llei mare d’urbanisme, o incorporar-ho a altres preceptes legals que ja estan en fun-
cionament.

Gràcies.
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La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Pel Grup Parlamentari Junts pel Sí, senyora Meritxell Roigé, és el seu torn. Quan 
vulgui.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, presidenta. Agrair, en primer lloc, també, la compareixença de la senyora 
Pedrals, el senyor Jornet i el senyor Ros: moltes gràcies per la seva compareixença, per 
les seves aportacions i també pel seu suport, que ens han manifestat avui amb aques-
ta llei.

Diversos comentaris respecte a les seves intervencions. En primer lloc, a la senyo-
ra Pedrals. Ens ha remarcat que des de la seua agrupació vetllen perquè el principi de 
la sostenibilitat siga present en tot moment dintre del procés de creació arquitectònica. 
I aquest és un dels objectius de la llei. Potser no hem arribat a manifestar-lo de la mane-
ra que vostè ens demana; per això també li demano que puguem veure com ho podem 
millorar. 

Perquè nosaltres aquesta llei l’entenem no per incidir en l’àmbit de l’ordenació, ni en 
l’edificació, ni en les competències professionals, perquè... –ni ho podem fer, tampoc, 
no en tenim la competència–, sinó que el que volem amb aquesta llei és preocupar-mos 
de la qualitat dels escenaris que vivim el dia a dia –de les ciutats i dels pobles, de les 
viles del nostre país– i, per tant, incidir en aquella correcta definició dels espais públics 
per tal de millorar-los. Aquest és l’objectiu que tenim amb aquesta llei. I, per tant, estem 
oberts a anar més enllà, a millorar-ho i..., perquè és un dels objectius que tenim. Parteix 
des del preàmbul, que ens els ha anomenat, fins a qualsevol moment que puguem, dintre 
de l’articulat, afegir aquest més èmfasi en la sostenibilitat.

Ens cita l’eficiència energètica. Completament d’acord. Amb el planejament; evi-
dent, vull dir, el planejament ha d’estar absolutament lligat amb aquesta sostenibilitat i 
amb aquesta imatge que tenim de la nostra ciutat i les nostres viles.

I és cert que el planejament i lo que és els concursos..., estem encaixonats en una llei 
de contractes; que no en tenim tampoc la competència per tal de poder-ho modificar, 
o per tal de poder-hi actuar. A dia d’avui s’està portant a terme una modificació, una 
nova llei de contractes, i, per tant, veurem si se’ns permetrà tindre una mica més de me-
sures, de poder no ser tan..., no tindre tant de pes el que és el preu, o les parts tan objec-
tives, que després ens trobem en la situació que ens trobem quan fem els concursos; que 
també des de la vessant pública, des de la vessant, en aquest cas, també com a regidora 
d’Urbanisme, ens hem trobat en moltes ocasions que allò que realment creus que és el 
més adequat no és al que finalment li pots donar més puntuació. I, per tant, això també 
ens ajuda a poder-ho millorar. I, per tant, sí que li agrairia que, en tot allò que ens po-
gués ajudar a millorar-ho, sí que ens fes aquelles aportacions, o ara o futures.

Pel que fa a l’amic Sebastià Jornet, amb qui hem treballat molts cops, agrair-li les 
seves paraules, les imatges que també ens ha portat –a més a més hi han imatges de la 
ciutat que compartim, i, per tant, això també és d’agrair–, i que ens hagi portat la part 
més bella de l’arquitectura i de tot el procés arquitectònic, que és l’urbanisme, que és la 
creació dels espais i, per tant, destacar este valor públic de l’arquitectura, que és el que 
nosaltres volem aquí.

També compartir que el servei arquitectònic és un servei professional que va molt 
més enllà de l’arquitectura. I jo, des de la vessant meua d’advocada, quant a urbanisme 
entenc que hi ha molta gent, molts sectors que han d’estar dintre d’un procés arquitectò-
nic –des dels economistes, els ambientòlegs, els advocats, evidentment els arquitectes, 
els urbanistes–, perquè és necessari que tot plegats conformem i passem..., anem més 
enllà del que era abans un projecte o un planejament, perquè avui hem de mirar tot el 
que comporta aquest projecte i tot l’entorn que canvia o que vol canviar en aquell mo-
ment. 

I, per tant, l’objectiu, com ens ha dit, és aconseguir la qualitat i que la gent estigui 
contenta, evidentment, i este és l’objectiu que també volem portar a terme en esta llei. 
I, per tant, agraïm el compromís i l’aportació, que respon a l’objectiu de poder tindre 
aquesta bona llei que vetlli per la qualitat.

I, per últim, respecte a la intervenció del senyor Ros, en primer lloc agrair-li el su-
port al seu moment al conseller Vila. Esta, com ha dit, és una llei que ve de l’anterior le-
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gislatura, que va decaure i no es va poder tramitar, perquè va haver-hi una convocatòria 
d’eleccions, i que a hores d’ara estem ja amb un nou conseller; però que, en tot cas, el 
conseller Vila continua pendent d’aquesta llei, perquè considera que és una llei que vol 
que tingui recorregut perquè també ens la creiem com a tal. I, per tant, agrair-li al seu 
moment el suport, i que avui ens faci arribar també aquest escrit que al seu moment va 
adreçar a la conselleria per part del consell d’escoles.

I per entendre què és una llei d’arquitectura no cooperativa; és al contrari, exacte, és 
això, no? És a dir, és una llei que pretén anar més enllà; que pretén que estiguin tots els 
sectors implicats; que pretén que tinguem una bona arquitectura, partint de la senzillesa 
de la llei. És cert, és una llei molt senzilla, és una llei que malauradament no pot anar 
més enllà, per l’àmbit competencial que patim; vull dir, ja ens agradaria poder regular 
molt més els concursos, poder regular-ho d’una altra manera, poder primar més la qua-
litat. Però no és possible. Esperem que tinguem un nou marc que ens permeti anar més 
enllà. Però de moment és això.

L’exemple que ens ha posat del cardiòleg és fonamental per entendre de què estem 
parlant. És a dir, no hem de buscar el millor preu, hem de buscar el millor projecte. 
I, per tant, això és el que busquem amb això, dintre del que nosaltres puguem incidir.

Per tant –acabo, que se m’ha acabat el temps–, agrair el que ens han aportat; estem 
oberts a totes els seves aportacions. I, per tant, sí que voldria que ens ajudessin a mi-
llorar esta llei. Com a grup que donem suport al Govern, ens sentim que aquesta és la 
nostra llei i, per tant, el que volem és millorar-la, dintre de la mesura de les possibili-
tats, i per això els demanem que, al llarg del procés que ara engeguem de ponència, ens 
puguin fer aquelles aportacions que creguin convenients, i estarem molt agraïts de po-
der-les disposar.

Moltes gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyors i senyores diputades. Començaríem, ara, un torn de cinc minuts 
cada un dels compareixents, per contestar les preguntes que se’ls han fet o per a algun 
aclariment. Comença vostè, senyora Núria Pedrals. Li sembla bé?

Núria Pedrals i Pugés

D’acord, gràcies. A veure, no sé si podré contestar-les totes, les preguntes, però, una 
mica..., entro en el mateix ordre que dèiem. Jo crec que, efectivament, a la pregunta que 
ell deia, de si en una llei ha d’entrar..., si les ventilacions han de ser creuades o no ho han 
de ser, o si l’assolellament ha de ser, o si la..., jo crec que no és el lloc en aquest moment, 
no? Aquesta llei el que pot fer és una llei de declaracions de principis i un articulat ge-
neral, però que després permeti –penso, jo–, quan es fa un planejament o quan es fa un 
projecte o quan es fa un concurs, doncs, incorporar totes aquestes coses. No només ho 
permeti, sinó que ho obligui, si pot ser. En molts casos, és el que pretén aquesta llei, no? 
Però entenc que aquests valors s’han de posar en tots els plecs de condicions quan un 
contracta una cosa, diguem-ne, no?, o un planejament concret o un edifici, bé, el que si-
gui que es contracti.

Després, la Llei de contractes actuals..., bé, això ja s’ha dit, jo tampoc ara no sóc 
una especialista d’aquest tema, però és veritat que amb la Llei de contractes ja existeix 
la possibilitat de puntuar diferents valors de les coses. És a dir, l’economia, o sigui, el 
preu és una cosa, i el currículum o la capacitat tècnica dels equips és una altra cosa, o 
els currículums dels equips és una altra cosa, o l’experiència també, etcètera; hi ha una 
sèrie de valors. Però és cert que, fins ara, o hi ha una gran voluntat..., o es fa un plec 
de condicions molt més equilibrat en aquestes qüestions, o, si no, les adjudicacions es 
decanten moltíssim pels temes de preu més barat. I això, efectivament, jo estic d’acord 
amb el Sebastià de que això, moltes vegades, és erroni. 

I aprofito per contestar-li al senyor que ha preguntat si la sostenibilitat encariria els 
preus i que no va. Però això no és una cosa a considerar en aquests moments. És a dir, 
penso que l’hem d’incorporar sí o sí, perquè potser en economia és una mica més car 
quan un ara ha de fer..., ha de preveure, doncs, no ho sé, un espai verd més..., fet d’una 
manera, en comptes d’una de més senzilla, perquè és més sostenible; o ha d’incorporar 
uns materials saludables en un edifici, que potser són una mica més cars que no pas uns 
altres, però que no són gens saludables. Aquestes qüestions, penso que el seu valor final, 
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diguem-ne, el seu preu final, el seu cost final, diguem-ne, amb la salut de les persones, 
amb els manteniments dels edificis..., perquè no oblidem que un no posa un aïllament 
ara, que és una mica més car, però després la factura energètica se li dispararà exponen-
cialment, i més amb els preus de l’energia, que estan creixent, vull dir.

És a dir, que jo penso que el tema del preu, en aquest cas, a banda de que és petit en 
la proporció de tot el que és una obra, sigui pública o sigui privada, o sigui edificació o 
sigui d’urbanització, penso que no és un tema que, en aquest moment, sigui el que ens 
ha de preocupar específicament. Una altra cosa és que en el concurs tampoc l’obra més 
cara és la que ha de ser adjudicable; això tampoc ningú ho diu, no?, vull dir, és..., però, 
vaja, em penso que això... 

I volia detenir-me un momentet en el tema del consell. A veure, aquest consell que 
existeix..., o existia. A veure, tampoc ara jo no sé..., perquè això es va fer l’any 2007 o 8, 
diria, per tant, en aquell moment, era a cavall de la publicació del codi tècnic que obli-
gava a fer uns consells de la qualitat de l’edificació. I es va muntar aquest Consell de 
la Qualitat de l’Edificació, que en aquell moment tenia una amplia representació de tot 
l’estament professional que es considerava que intervenia en els processos, no? És ve-
ritat –que ho he dit abans– que aquest consell anava dirigit a la qüestió de qualitat de 
l’edificació específica o més dedicada a tots els temes que el codi tècnic recull; és a dir: 
temes de seguretat, temes estructurals, temes de ventilació, temes d’eficiència, etcètera. 
No entrava en conceptes de qualitat arquitectònica, per dir-ho d’una manera, en el sen-
tit de la part més formal o més estètica o més d’incorporació territorial; això no ho té 
aquest consell, aquesta no era una de les seves funcions.

La meva reflexió anava més..., no perquè hi hagi una..., no ho sé, perquè si és interes-
sant que es faci un consell de la qualitat arquitectònica, o bé incorpora les competències 
que tenia aquell consell, perquè vetlla una mica per tot –i entraríem també en els temes 
de sostenibilitat– o no sé què s’ha de fer: o desfer aquell consell, o incorporar això allà; 
no ho sé, jo, ara. Jo, la solució, no la sé. Perquè, a més a més, tampoc sé, aquest consell, 
quina vida ha tingut, perquè a partir d’un determinat temps ja no he fet seguiment, jo, 
d’aquestes qüestions. Únicament és això el que deia.

I després..., què més era? Bé, ja està, em sembla que ja no hi entro més perquè ja 
m’ha passat el temps i ja tenim companys que ja diran... Ah, no! –perdó–, només un úl-
tim detall, que és més el tema meu: allò dels edificis de consum nul, que m’ha preguntat 
algú de per aquest sector d’aquí. Jo..., a veure, jo crec que sí que val la pena, si es pot i 
si legalment és prudent –i, bé, es pot fer–, que almenys en el preàmbul es faci esment de 
totes aquestes directives europees, perquè això enfoca després els objectius finals que té 
la llei. I que en els articulats que hi han aquí, que en alguns es fa esment de coses de..., 
però en altres no, s’incorpori sempre aquest tema de la sostenibilitat com un factor pri-
mordial, eh?, vull dir... A mi em sembla que això milloraria i l’enriquiria; vaja, penso jo, 
és una opinió personal.

En l’article 2 sí que es diu «l’arquitectura i els seus valors», «la sostenibilitat» en 
el punt e, «les seves vessants ambientals, econòmica...»; val, d’acord, en això estem 
d’acord. Però després, per exemple, quan parlem de les finalitats, aquí ni l’anomenem 
tot el tema aquest, vull dir, ni l’anomenem. Anomenem l’educació de l’arquitectura, sí, 
però no anomenem, en canvi, totes aquestes qüestions de la sostenibilitat, com un ele-
ment que crec que és..., forma part de la bona arquitectura, així de directe. I potser en 
els altres capítols, quan parlem també d’alguns altres aspectes, doncs, també es podria 
introduir, no? A «la qualitat arquitectònica, per part de..., haurem d’impulsar...» Doncs, 
aquí també fer incidència en aquest tema –em sembla a mi, no?–, perquè em sembla que 
valdria la pena.

I, com a última cosa, penso que també valdria la pena, si es pot..., és que la llei afec-
ta les administracions públiques, però d’alguna manera també s’hauria d’anar a la in-
troducció, fer valdre els principis de que també estaria molt bé que les edificacions pri-
vades, doncs, també incorporessin aquests principis i bones maneres, vull dir. No sé si 
això toca o no toca, però, bé, ja és una consideració personal.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Senyor Jornet.



DSPC C 319
15 de febrer de 2017

Sessió 15 de la CT 72

Sebastià Jornet i Forner

Sí, gràcies. Llàstima que no tinguem una mica més de temps, perquè dona molt, 
molt de si, molt sucós poder-ne parlar. A mi em sembla que han sortit..., per mi, diria 
com tres grans blocs de coses. El senyor Sergi Sanz m’ha preguntat –quasi és una pro-
vocació–: «Què milloraries?» Parteixo del precepte de que no hi ha cap llei perfecta. 
I sento dir-ho a uns diputats que han de procurar per l’excel·lència i la perfecció. No hi 
ha cap llei perfecta. I si em miro l’article 22, que diu «Especificitats de la contractació 
de la redacció d’instruments de planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització»: 
francamente mejorable. 

El director general explicava el termini mitjà de redacció d’un POUM, d’un pla ge-
neral: vuit anys i mig. Per tant, ja us ho he dit tot. Vuit anys i mig. Com estan les lleis de 
contractes de l’Estat? Que quan a mi se m’encarrega una cosa se m’encarrega fins a la 
definitiva. I, escolti, però a mi em canviaran els polítics pel mig; em canviarà el client, 
em canviaran moltes coses. I jo li haig de donar un preu ara? Sí, perquè, això és així. 
Això és francamente mejorable. Però em sembla que avui no, em sembla que aquest no 
és el tema i que no toca. I hi han coses d’aquestes que en el que és el procés de la redac-
ció de planejament..., són molt llargs, són molt dilatats en el temps, passen moltes coses 
i estem subjectes a unes lleis, a unes regles. 

Que aquí es digui alguna coseta no està malament, però es podria perfeccionar. Però 
és que no..., a mi em sembla que no acabaríem mai, perquè sí que em sembla..., el dipu-
tat, el Sergi Saladié, em deia: «És una llei útil?» I també si aquesta llei podria estar in-
corporada en la Llei del territori. Home, jo diria: si pensem que una llei útil l’aprovem i 
mos n’anem a dormir, no –una llei útil, l’aprovem i mos n’anem a dormir, no. Ara, que 
és una llei, per mi, necessària i imprescindible, sí. Per tant, útil per a no fer res, no; però 
necessària i imprescindible, sí. En quin sentit ho dic? Ho dic en el sentit de la situació 
en la que estem, en lo que hem generat, en el que tenim i en tot el que tenim per davant. 

Per tant, en aquest sentit, sí que em sembla que és absolutament necessària i impres-
cindible, la llei. I, per tant, des d’aquest aspecte, podria dir útil, però treballar-la i es-
tar-hi a sobre, perquè si muntem un consell, una comissió –posa-li el nom que sigui–, i 
no ho fem, malament anirem. Per tant, jo sóc encara dels que es creu que si les fem, les 
lleis, les fem per a complir-les. I, per tant, si aquest consell ha de fer una avaluació a fi-
nal d’any, que la faci, i que digui: «Això va bé i això va malament.»

Del tema de si és la mayor o la menor. Senyor Saladié, no ho participo, em sona a 
aquella cosa de la legislació piramidal: primer farem el plan nacional del Estado, después 
los planes provinciales, después planes regionales, después el experimento general y des-
pués los experimentos derivados. No. Estem en un moment en el que crec més en una 
legislació matricial, en el que tot construeix país, tot construeix territori, tot construeix 
la societat que volem. I, per tant, no va..., per descomptat que el bou ha d’anar davant 
del carro, però si el bou no està, no passa re, el carro també ha de tirar endavant. Per tant, 
aquesta llei és necessària, i crec que pot ser bona perquè el carro tiri endavant.

Per tant, aquesta cosa de dir: «Com que nom tenim llei de territori, com que no te-
nim llei de no sé que, no la recolzem», bé, no ho participo, no... Però suposo que deu ser 
una qüestió mes política que tècnica. Però jo entenc que en un moment..., sí, en un mo-
ment que treballem per capes, en un moment que lo local i lo global està tot tan palmat, 
que ja no hi han escales, que ja no hi han jerarquies, que ja no hi han..., perquè quan 
intervenim en una llei com la d’arquitectura estem fent país d’una determinada manera, 
em sembla que és bo també fer-ho en aquest sentit. 

Es deia, finalment, els temes que afecten qüestions econòmiques. Jo he dit: «El ba-
rat no és bo.» El car no és bo, evidentment –el car no és bo. El bo és bo –el bo és bo. 
I així estarem tots absolutament d’acord. Què estic dient amb això? Que construir bé..., i 
això no ho tenim en compte; no ho tenim en compte quan diem: «Què val això?» Diem: 
«Què val això?» Però no diem: «Què val en els cents anys de vida de l’edifici?» No es-
tem dient aquest planejament és bo, no estem dient que aquest tècnic fa la feina ben feta 
i elimina problemes a l’Administració. Jo arribo en ajuntaments i dic: «Però qui us ha 
fotut aquestes zones verdes, que ara les heu d’expropiar? Però qui és l’animal que us 
ha posat aquestes zones verdes? Les hem de desactivar immediatament.» 

Només la feina ben feta genera un estalvi per a l’Administració, d’indemnitzacions 
a instancia de part o no sé què, molt quantioses. Per tant, aquell tècnic s’ha guanyat de 
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llarg els seus honoraris. Per això dic de fer l’aposta per la qualitat. Per això dic de fer 
l’aposta pels bons i pels millors tècnics. I això és excloent? Senyors, si la qualitat és ex-
cloent, jo canvio de país. La qualitat l’anem guanyant dia a dia. I, evidentment, quan 
comences a l’escola, doncs, no saps fer una ratlla; quan surts de l’escola, saps fer una 
ratlla i interpretar un plànol, i al cap..., i, a poquet a poquet, anem creixent. I això és el 
que acaba generant una qualitat. Hi ha qui l’agafa molt més d’hora, amb vint-i-vuit anys, 
amb trenta anys, ja té una gran qualitat i hi ha qui... Jo recordo que tenia un professor 
–i amb això acabo–, l’Elías Torres, que deia: «Fins als cinquanta anys, Sebastià, tran-
quil, que no estàs obligat a fer res “en sèrio” i de bo. Mentrestant, t’estàs formant.» 

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

És el torn del senyor Jordi Ros.

Jordi Ros Ballesteros

Sí. Hi ha algunes paraules que crec que planen en la sessió; segurament, la parau-
la «qualitat» és una de les que més ha aparegut, però també n’hi han d’altres; ara, en 
aquestes darreres intervencions, ha aparegut la paraula «sostenible», la paraula «útil». 
Bé, jo, si em permeten respondre en negatiu, el que sí que em sembla que és absoluta-
ment insostenible –absolutament insostenible– és la situació en la que ens movem ara. 
I és absolutament inútil fer esforços, fins i tot des de les escoles, quan els paràmetres en 
els que es regeixen les decisions de quina és l’arquitectura que basteix les nostres ciutats 
i els nostres territoris és la que està. 

És segur que aquesta llei és necessària; és necessària i és insuficient. Per tant, jo crec 
que és fonamental que totes les aportacions –algunes em semblen assenyadíssimes– que 
vostès han fet s’hi puguin incorporar, eh? Em sembla que... Ja s’ha dit també aquí, és 
una llei breu, no?, que permet també ser molt esclaridora i que està oberta a incorpo-
racions de moltes coses. Però jo voldria acabar amb una darrera intervenció. Jo suposo 
que l’acte d’avui es deu estar gravant o que hi han actes, no? Miri, jo em comprometo 
a que la transparència que hi ha darrere d’aquest acte..., sigui incorporat com a exemple 
de les decisions que es prenen per construir l’arquitectura pública del nostre país.

Vostès saben que la major part de les biblioteques, de les escoles bressol, de molt 
bona part dels equipaments que aquest país fa, no es signen?, no hi han actes? Per co-
mençar, no hi han actes. Encara que a vostès els sorprengui, no hi han actes. Vostès sa-
ben que quan apareix alguna puntuació, que moltes vegades és abstracta, no hi ha ningú 
que signi? Això que passa ara aquí, que segurament si algú preguntés: «Escolti, quins 
són els diputats i les diputades que hi han aquí? Tenen noms, tenen cognoms?» Vostès 
creuen que a l’arquitectura pública d’aquest país, quan algú diu: «Bé, qui ha decidit, de 
les institucions, de les promocions públiques d’aquest país, quines persones amb repre-
sentació han decidit que es faci o que no es faci?», no ho signa ningú? S’ho poden creu-
re? O sigui, que moltes vegades, quan es posa en qüestió la transparència, fins i tot als 
polítics, escolti, nosaltres estem amb la transparència als turmells –als turmells.

Per tant, jo voldria, en aquest sentit, que constés en acta que ens sentiríem afalagats 
de que la transparència que hi ha darrere de les decisions, de les argumentacions de les 
obres que construeixen l’obra pública, la criatura del nostre país, tingués el grau que té 
aquesta sessió per recollir les argumentacions dels presents.

Gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Molt bé. Agraïm la compareixença, les aportacions i les valoracions que han fet els 
tres... 

Sergi Saladié Gil

Presidenta, podria fer ús de l’últim torn? 

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Sí, un moment, senyor diputat.

Sergi Saladié Gil

Sí, breument. Només per respondre a una al·lusió així una mica directa. (Veus de 
fons.) Breument. Puc fer-ho o no? Sí, no?
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La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Sí, sí. Digui, digui.

Sergi Saladié Gil

No, no, de dir que el senyor Sebastià Jornet deia que jo havia fet una aproximació a 
la lògica del planejament territorial des d’un punt de vista polític, i aclarir-li que no és 
cert, o no és cert només per aquesta raó, que d’alguna manera contravé la filosofia cu-
paire, que és de baix a dalt. És a dir, l’essència cupaire és del municipalisme, i d’aquí 
anem construint coses cap amunt. Per tant, he subvertit aquesta lògica pròpiament cu-
paire, per dir-ho d’alguna manera. Sinó que l’enfoc meu era més purament tècnic. I és 
un exemple que vostè el coneixerà segurament a nivell de la seua pràctica habitual. És a 
dir, per fer un projecte d’urbanització, eh què necessitem un pla parcial, un planejament 
derivat previ? I eh què per poder fer un pla parcial necessitem l’aprovació d’un planeja-
ment general previ, d’un POUM? No?, per no anar fent bolets aquí i allà. 

És a dir, la meua lògica anava més des del punt de vista tècnic que no polític, per 
aquesta raó que li acabo d’exposar, i precisament amb aquesta voluntat d’intentar cons-
truir territori, ciutats, lo que sigui, amb coherència entre si. És a dir, no permetre, no?, 
inclús en el planejament urbanístic, doncs, un resultat, com tindre un 70 per cent dels 
polígons industrials a Catalunya buits, pel fet que cada ajuntament, sense visió territo-
rial, sense visió de coherència, hagi volgut planificar el seu propi polígon. És aquí on 
està immersa la meua lògica, que no és tant només política, sinó sobretot tècnica.

Gràcies.

Hortènsia Grau Juan

Presidenta.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Sí. 

Hortènsia Grau Juan

Un aclariment només perquè com que...

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Un moment, senyora diputada, sí.

Hortènsia Grau Juan

...l’última intervenció del senyor Ros m’ha semblat molt important, i a més ha recal-
cat que constés en acta, jo entenc que deu conèixer algunes pràctiques d’obra pública..., 
que vostè diu que no signa ningú. Però jo també, com a extreballadora d’un ajuntament, 
he format part de moltes meses de contractació en les que s’han licitat projectes i tal, i 
amb uns criteris clars, amb signatures, amb encàrrecs de serveis clars. Llavors, també 
crec que dir això generalitzant és un perill de cara a molts ajuntaments que ho fan bé i 
compleixen tots els criteris de qualitat, transparència i tota la normativa de contractació 
pública, que inclús ho encarreguen a vegades als mateixos serveis propis, perquè molts 
ajuntaments ja estan optant per ampliar plantilla d’arquitectes i tal, i ho fan els serveis 
propis, no? Llavors, crec que deuen ser una minoria, però que de cara al món local això 
no es pot generalitzar.

Gràcies.

Jordi Ros Ballesteros

Sí, tota la raó, eh? Té tota la raó que és..., tota generalització és perillosa. I era un 
al·legat a la transparència en la que em sembla que fàcilment subscriurem els presents. 
Però permeti’m que li digui que és veritat que en el món local sol ser més habitual que 
en les empreses de promoció pública del país que apareguin els noms –del secretari, 
o de regidors–, però convindrà amb mi que aleshores el que no apareix són els motius 
pels quals s’ha decidit assignar aquella obra. Solen haver-hi unes signatures, però com 
que moltes vegades tampoc hi han persones que tinguin uns coneixements particular-
ment assenyats d’allò, el que hi ha és una acta on signa el secretari, signa l’alcalde, signa 
la persona que és la representant de..., el regidor o regidora d’urbanisme, però aleshores 
no hi han arguments. 

Per contra... (Veus de fons.) Evidentment, evidentment que no sempre és així, però 
–ara no sé exactament de quin municipi podríem parlar– és molt habitual que sigui així; 
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és molt habitual que no hi hagi argumentació. En el cas de la promoció pública, i aquí 
tenim les grans promocions públiques, les grans empreses de promoció pública, i tenim 
el nostre degà que segurament podria confirmar-ho, i que a més a més ens porta aquest 
tema des de fa molts anys, un particular esforç, per poder aconseguir que es mostrin els 
criteris de les assignacions dels equipaments, entenc que la part privada és més difícil.

Miri, jo porto..., els anys que porto a direcció he convidat a totes les promocions pú-
bliques d’infraestructures –BIMSA, el consorci d’educació, el patronat– a que exposin 
a l’escola, pel seu altíssim caràcter formatiu, els grans projectes que es fan a la nostra 
ciutat i al nostre país. No he aconseguit que s’exposi res. Hi ha una certa por –hi ha una 
certa por– a exposar, ja no dic a exposar els finalistes. 

O sigui, el gran valor que té per a les universitats, per a les nostres escoles d’arqui-
tectura, que els nostres estudiants puguin veure, ja no el que ha guanyat, que a vegades 
es fa difícil de comparar, sinó les cinc propostes finalistes, i que acompanyat o no de 
professors es pugui debatre què troben d’interessant en aquella proposta, què troben in-
teressant de l’altra, per què aquella proposta s’ha valorat més... No ho hem aconseguit. 
I em sembla que és una dificultat que compartim amb el Col·legi d’Arquitectes. D’aquí 
em referia jo a la transparència. Llavors, quan tinguéssim aquest nivell mínim, jo crec 
que ja hauríem avançat moltíssim.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Bé. Ho repeteixo, agraïm la compareixença de les tres persones que avui ens han 
acompanyat. Imagino que continuarà aquesta cooperació amb els diferents grups par-
lamentaris.

I pararíem dos minuts, si els sembla bé, per acomiadar-los. 
Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i deu minuts i es reprèn a les sis i cinc 
minuts.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Reprenem la comissió, si els sembla, amb el darrer bloc de compareixences.

Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura

353-00255/11

Per una banda, el senyor Pere Montaña, representant de la Federació de Municipis 
de Catalunya, i el senyor Pere Pons Vendrell, representant de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques.

Tindrien un temps d’intervenció de deu minuts cada un; donaríem la paraula després 
als diputats, per un temps de cinc minuts, i un darrer torn de cinc minuts cada un de 
vostès, per respondre o per complementar el que..., el diàleg que es vagi establint.

Si li sembla, comencem, senyor Pere Montaña i Josa. Vostè? (Pausa.) Quan vulgui.

Pere Montaña Josa (representant de la Federació de Municipis de 
Catalunya)

Bona tarda. I moltes gràcies, primer de tot, per donar-nos aquesta oportunitat de 
comparèixer en tràmit d’una llei, la de l’arquitectura, que és una llei en la que el primer 
que haig de dir és que també, com a representant, com a representants del món local, 
vam participar al llarg del procés d’elaboració; és a dir, va ser una ponència, en aquest 
sentit, participada, perquè pactant vam poder anar incorporant, afegint, valorant, de-
batent aspectes i consideracions que, com sempre se sap en aquests procediments..., no 
tenen per què, allò, dir, doncs, que estan totes recollides –segurament no–, però que 
no és una llei en la que..., diguem-ne, l’hem hagut d’estudiar, és aliena al nostre plante-
jament.

Dir d’entrada que es valora, des de la nostra posició, positivament la decisió de 
plantejar i aprovar una llei sobre l’arquitectura. I es valora positivament, perquè una llei 
sobre l’arquitectura i el procés de creació arquitectònica, que tingui l’objectiu de ressal-
tar i valorar el paper públic del fet arquitectònic –no tant del procediment, del qui, del 
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què, del què fa, sinó el fet–, el resultat d’un procediment arquitectònic que es planteja 
com un fonament del benestar social, de la cohesió, en tant que són elements bàsics, pi-
lars bàsics per construir la imatge d’un país, de les nostres ciutats i dels nostres pobles, 
ho considerem un interès general, compartit i lloable. És a dir, no ho considerem, per 
tant, un tema, allò de dir: «Bé, podria ser una qüestió valorable, opinable...» Ho consi-
derem un element central, des d’aquest punt de vista, i precisament perquè té aquesta 
consideració.

En aquest sentit, considerem molt rellevant..., poder direu: «Ostres, hi han altres més 
coses més importants, eh?, dins del conjunt de la llei.» Doncs, considerem molt relle-
vant l’article 2, en el que es fa un esforç lloable de definir els valors de l’arquitectura, 
que, en uns moments com aquests, allunyar-la de ser vista només com una part dels pro-
cessos de construcció i promoció purament mercantilistes i acostant-la a la seva dimen-
sió cultural, social i integradora, a mi em sembla un pas també necessari des d’aquest 
punt de vista. És a dir, estem molt acostumats a valorar l’edificació amb relació a allò 
que genera. I tots sabem que, durant massa temps, el voltant d’allò que genera l’edifi-
cació s’ha valorat en termes econòmics. I allunyar-se d’aquest paradigma i acostar-nos 
d’una manera decidida cap a l’aportació cultural, el que representa per a un país tenir 
bona arquitectura, completar amb criteri l’estructura dels seus pobles..., tots sabem, si 
passegem una mica pel país, que en alguns casos estan molt desfigurats, convindria 
anar-los recuperant i potser configurar-los millor.

Per tant, aquesta aportació a la reflexió que ens faci pensar que l’arquitectura no és 
només un element de gestió econòmica d’un producte ens sembla un element clarament 
rellevant, i, per tant, a l’article 2 li donem molta importància; defineix uns valors: l’ar-
quitectura serveix per a alguna cosa. El procés de creació arquitectònica serveix per a 
alguna cosa; per a alguna cosa que no és només acabar disposant d’uns projectes per 
acabar podent obtenir una adjudicació d’una obra, per acabar podent obtenir un per-
mís d’obres per poder acabar generant un edifici. I aquí sí, també diem: «Si això està 
molt clar per a l’arquitectura pública, també ho hauria d’estar per a l’arquitectura pri-
vada.» Soc conscient de les limitacions. Per tant, entenem que aquí estem en un primer 
pas, s’estableix una primera argumentació bàsica que ha de permetre, des de l’esforç 
de considerar l’arquitectura pública com un element d’interès públic, es pugui a par-
tir d’aquí anar generant una cultura del procés de creació arquitectònica diferent en el 
nostre país.

En aquest sentit, considerem ineludible tot allò que es desenvolupa en els articles 
6 i 7 amb relació a la matèria de difusió, sensibilització i coneixement, i amb relació a 
l’impuls de la qualitat arquitectònica. És coherent amb el que he dit fins ara. No m’hi 
estendré –segur que hi heu donat moltes voltes al llarg de la sessió–, però no es tracta 
de plantejar uns elements de difusió i de divulgació. Diu: «Home, però uns elements de 
difusió, divulgació, etcètera i tal..., potser no caldria una llei.» Segurament. Si no ha-
guéssim de defensar l’anterior potser no caldria, però com que del que es tracta és de 
defensar l’anterior, aquest contingut és un contingut que, sent coherent amb l’objectiu 
principal, és un contingut necessari. Per tant hem de manifestar que, des d’aquest punt 
de vista, re ens podria portar a no considerar interessants les qüestions relatives a difu-
sió, sensibilització, coneixement i promoció de la qualitat arquitectònica.

Al llarg del procés de redacció, des de la representació que avui ostento des de la 
Federació de Municipis, ens havíem plantejat quatre qüestions de caràcter general que 
considerem rellevants, o que considerem molt importants. I el que hem fet ara és inten-
tar veure com aquestes quatre qüestions han quedat recollides després de l’itinerari que 
el text ha anat fent.

La primera, la necessitat que la llei entengui l’arquitectura, la creació arquitectònica 
i l’urbanisme com a matèries de caràcter pluridisciplinari, atenent la creixent complexi-
tat i exigències d’aquests processos i amb relació al que s’espera dels seus resultats i de 
la necessària integració en un entorn social, cada vegada més complex, canviant a gran 
velocitat i, per tant, diguem-ne, incorporant unes enormes dificultats per encaixar-hi.

Si els objectius de la llei persegueixen el benestar i la cohesió social, seria altament 
contradictori que una llei no entengués la complexitat de l’evolució de la nostra societat. 
Si l’objecte arquitectònic acabés no servint per a res, seria un altre tipus de peça, que 
podria ser culturalment molt valorada, però deixaria de ser un objecte arquitectònic. 
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Ha de ser per servir per a algun ús, per a alguna funció, per a alguna finalitat, i ha de 
demostrar que té capacitat per respondre a necessitats canviants; en els moments en els 
que estem, més encara.

Entenem que aquesta qüestió ha estat resolta al llarg de l’evolució del procés. Podem 
entendre que en un primer moment hi hagués, una mica, un estadi d’una certa dispersió 
–de fet, a la Federació de Municipis hem rebut, inclús, en els moments del tràmit, al-
guns escrits d’alguns col·legis professionals, fent-nos referència a algunes alertes de que 
no s’entengués com «la llei dels arquitectes»–, però entenem que el text que ara tenim 
sobre la taula defineix clarament que estem en un entorn pluridisciplinari i que estem en 
un entorn en el qual no són qüestions relatives a una sola línia professional, les que ens 
han de garantir el compliment de tots els objectius.

En segon lloc, la necessitat de definir amb claredat normativa les implicacions per a 
les administracions locals, en el marc de les seves competències i atribucions. Som re-
presentants d’entitats d’associació del món local; per tant, aquest és un element central i 
sempre que hem participat, hem participat des d’aquest punt de vista.

Entenem que l’objectiu ha de ser sempre, en qualsevol llei, que qualsevol llei no in-
corpori o no generi més confusió en les, de sempre, difícils, complexes relacions d’en-
caix de les competències de l’Administració, en aquest..., en el nostre cas, de la Gene-
ralitat de Catalunya, i les derivacions que es puguin comportar en les competències de 
l’Administració local, i sobretot en la disposició de recursos per poder fer front a aque-
lles obligacions que esdevenen noves a partir del desenvolupament d’un nou text legal. 
Aquest és un àmbit de preocupació que sempre mantenim.

En aquest cas, hem de..., reconeixem que el fet de generar la remissió al planejament 
urbanístic perquè sigui aquest l’instrument en el que s’han de definir els àmbits i les 
propostes d’actuació –tema que vam treballar molt en ponència–, és un mecanisme prou 
clar i suficient per garantir que tot allò que es pugui derivar d’obligacions que l’Admi-
nistració local es pugui imposar, les pugui assumir amb relació a aquelles determina-
cions que ella mateixa, l’Administració mateixa local, incorpori. Havent-hi, no obstant, 
un àmbit en el que convé també destacar un punt de necessària coordinació, que és el 
que fa referència a la composició del Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya 
proposat per la llei.

Dir que aquesta va ser l’única al·legació que la Federació de Municipis va fer en el..., 
va aportar en el tràmit, per tal d’assegurar la presència de vocals designats per les enti-
tats associatives dels ens locals, en la mesura en què el Consell de Qualitat Arquitectò-
nica pot generar una normativa o pot generar uns criteris que recauen, o recaurien, so-
bre els mateixos ajuntaments, per desenvolupar les seves ordenances o les seves normes 
incorporades en el planejament urbanístic, per desenvolupar aquest control de la quali-
tat arquitectònica. Entenem que l’article 9.2 recull aquest aspecte en el redactat actual, i, 
per tant, que ha estat incorporat, i que pot ser un mecanisme, com he dit abans, suficient 
per resoldre aquesta qüestió.

I, per últim, en aquest punt, ens ha preocupat molt el contingut de l’apartat correspo-
nent a les normes complementàries a la contractació. Ja sé que aquest és un tema molt 
–molt– debatut, però jo tampoc hi aprofundiré molt, en el sentit de reconèixer que la 
proposta de la llei el que ha acabat fent és una clarificació i complementant el que de-
termina el text refós de la Llei de contractes. No ha inventat cap figura nova, cosa que 
està bé. Perquè si haguéssim aquí aprofitat..., s’aprofités per inventar alguna figura nova, 
el que hauríem de dir és que el que s’ha de fer és revisar la Llei de contractes, i no pas 
anar-ho introduint per la porta del costat o la porta del darrere, perquè això donaria una 
inseguretat jurídica i una feblesa, jo crec, a la mateixa tramitació de la llei. Per tant, 
això s’ha eludit. Va ser un tema també força –força– debatut i treballat.

Això s’ha eludit, i el que s’ha plantejat són mecanismes; aclarir els mecanismes 
que en cada cas es poden –i molt important, aquesta qüestió: «es poden»– utilitzar, per 
tal de fer efectius determinats tràmits, algunes qüestions relatives a si, allò mateix que 
es demana per resoldre un concurs de projectes o per a un concurs d’idees, haurien de 
ser al mateix nivell o no haurien de ser al mateix nivell. La llei sembla que demana 
el mateix nivell de requeriments en una i altra cosa, quan la Llei de contractes no ho 
exigeix.
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Aquí podria ser que fos el punt en el que s’hagués introduït algun element, però el 
fet de que es recomani la utilització dels processos del sistema restringit i que, per tant 
–perquè això permeti avaluar i valorar més les parts subjectives–, defineixi molt clara-
ment com intervenen el jurat, quan és un jurat, o el comitè d’experts, quan ha de ser un 
comitè d’experts, precisament perquè aquestes són les qüestions que li corresponen a un 
comitè d’experts o a un jurat –altra cosa serà la dificultat que tot això tingui a ser gene-
rat en temps curts i correctes per no allargar extraordinàriament els processos de con-
tractació–, ens sembla que no entra en contradicció. I, per tant, aquí no es produeix una 
alerta que nosaltres havíem situat sobre aquesta llei, de dir: «Serà feble si acaba incor-
porant..., inventant noves figures o acaba incorporant mecanismes nous.»

Per tant, i per acabar, perquè ja dec anar acabant... (Veus de fons.) Doncs, ja s’ha 
acabat. Ho resumeixo, només, dient que ens sembla que hem pogut fer un treball, di-
guéssim, de síntesi del que la llei ens demanava, i que hem de manifestar avui, aquí, 
el nostre acord amb el text que se sotmet a valoració avui, o a tramitació, amb aquesta 
compareixença, d’una manera, diguéssim, clara, eh?

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

Bé, és el torn ara del senyor Pere Pons.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura

353-00256/11

Quan vostè vulgui.

Pere Pons Vendrell (representant de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques)

Bona tarda. Primer de tot, agrair aquesta compareixença per part del Parlament; 
des de l’Associació Catalana de Municipis estem molt contents de poder ser aquí i par-
ticipar. Com també donar les gràcies al departament, que en el seu moment ens va per-
metre participar. Com abans ha comentat en Pere Montaña, des del moment zero vam 
poder ser a la taula. Jo crec que és molt important, per al món local, poder-hi ser pre-
sents. I vam començar, doncs, amb l’esquelet, quan encara no sabíem ben bé què és el 
que s’havia de fer.

En la diagnosi vam coincidir tots, i a l’hora d’escriure, doncs, costa més. I també, 
doncs, he de dir que m’he quedat sorprès quan, al final, des de que vam acabar els tre-
balls, el 2014, i s’ha vist com s’ha treballat..., jo crec que hi ha hagut, per part de la casa 
i pel departament, un gran treball de síntesi, de perfeccionar la terminologia. I jo crec 
que ha estat bo. Perquè a aquesta llei, si alguna cosa, poder, li sobrava de base era aque-
lla terminologia de l’«arquitecte», quan aquesta llei el que es preveu és que sigui la Llei 
de l’arquitectura i, com es comentava abans, ha de ser una llei molt..., per a l’arquitectu-
ra, però molt pluridisciplinària, no?

Jo crec que l’estructura és molt clara; al preàmbul jo crec que queda claríssim el que 
es volia, el que es pretén i a on volem anar. Segurament, quan es fa aquesta primera llei, 
que, doncs, es parteix des de zero, ens equivocarem i haurem de fer-hi esmenes i cor-
reccions. Però jo crec que és molt important que surti, perquè tots hem vist com, d’al-
guna manera, aquests darrers anys se’ns han anat empobrint, i jo crec que són molt im-
portants l’arquitectura i l’urbanisme d’aquest país. Han estat importants arreu; han estat 
importants des del poble més petit fins als municipis més grans.

I si, d’alguna manera, en els temes de paisatge, d’ordenació de territori, d’urbanisme, 
en competències d’habitatge, tenim un marc jurídic que ens acompanya, en el tema de 
l’arquitectura jo crec que ara estàvem un pèl orfes. I al món local, que és un món molt 
extens, jo crec que és d’agrair que hi hagi aquest encarrilament. O sigui, segurament a 
les grans administracions això és més fàcil de corregir, i crec que és bo que realment, 
si surt, sigui així, no?

La llei queda molt ben estructurada, crec jo. La primera part, de la qualitat arquitec-
tònica; la segona part, que seria la de la promoció del que hauria de ser l’arquitectura i 
com es pretén, i la tercera, la contractació, que suposo que serà més difícil, però que en 
cap moment es volia anar a enfrontar-se amb cap Llei de contractes, sinó que, en tot cas, 
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havia de ser una crossa més per entrar a poder delimitar més bé què és el que realment 
es pretenia amb aquesta llei, no? Una llei que no ha de fer res més que donar més valor 
i més qualitat als projectes o coses que hem vist que se’ns han anat empobrint. El que 
no té massa sentit és que les idees, tots aquests processos tan llargs i tan complexos..., al 
final, els criteris de valoració de la qualitat arquitectònica s’anessin perdent.

La contractació suposarà, segurament, una certa complexitat per als municipis pe-
tits; segur. Segur que no serà fàcil. Però jo crec que, en el fons, aquesta llei no és per a 
tota l’arquitectura, ja s’ha dit; és una llei que surt per a l’arquitectura pública. I realment 
quan aquests ajuntaments, doncs, fan aquests processos de participació, jo crec que ja es 
fa aquest exercici, de fet; el que segurament es fa sense tenir una llei o uns mecanismes 
reglats. Jo crec que tindrem aquests consells assessors, que d’alguna manera serà bo que 
hi siguin, hi haurà pluridisponibilitat. I jo crec que hi haurà molta més transparència en 
les adjudicacions d’aquestes obres o aquests planejaments emblemàtics.

Jo ja hi ha una cosa que sí que m’ha quedat clara –de totes maneres, hem anat tre-
ballant i anem fent–, i sobretot quan mires el procés de participació: en cap moment es 
va pretendre que fos una llei per a l’arquitecte. O sigui, aquesta llei, si alguna cosa té, 
és que entén que ha de ser una llei on tot el col·lectiu que està participant en una obra 
arquitectònica avui en dia –doncs, des dels enginyers, des dels aparelladors, en el tema 
en què intervenen els sociòlegs, els advocats, els economistes– hi tinguem cabuda, i tin-
guem clar realment com és el procés participatiu. 

I, bé, no ho sé, jo, poca cosa més, perquè en Pere Montaña ho ha explicat. Suposo 
que porteu tota la tarda parlant del mateix. I sí que, doncs, des del món local entenem que 
això ens ajudarà sobretot a l’hora de fer els plecs i les contractacions, i entenem que se-
gurament hi haurà alguna cosa que se’ns farà més difícil, però que es bo que els ajunta-
ments petits, quan traiem aquestes obres que són tan singulars, tan importants..., i que 
en aquests pobles no només és el valor de l’edifici o de l’instrument que aprovem, sinó 
que l’arquitectura a molts d’aquests pobles o ciutats ha sigut un efecte de cohesió so-
cial, d’integració, de valor arquitectònic. I, fins i tot, avui en dia al nostre país vivim de 
l’arquitectura que van fer els nostres avis, i de l’urbanisme que van fer. I realment hem 
d’estar orgullosos del nostre passat, i hem de ser capaços de fer un present fort i potent, 
perquè realment en un futur aquesta arquitectura que ara estem fent, doncs, sigui vàlida 
i, doncs, d’alguna manera també s’admiri.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Iniciaríem ara el torn dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula el senyor Sergio Sanz. Quan vulgui.

Sergio Sanz Jiménez

Sí, gràcies. En primer lloc, els volia agrair les seves exposicions. I, bé, com que ja és 
l’últim torn de la jornada, voldria fer algunes reflexions que m’han vingut al cap mentre 
vostès estaven exposant, i veure quina opinió en tenen, no?

Penso que, clar, quan estem amb una llei que el que –a més, ho deia el senyor Mon-
taña, que lloava l’article 2, que posa en valor els valors de l’arquitectura, no?–..., es 
perquè esperem alguna cosa de la qualitat arquitectònica. I si estem legislant o volem 
fer una llei sobre això, potser es perquè detectem que hem tingut problemes a l’hora 
d’aconseguir aquesta qualitat arquitectònica al llarg dels darrers anys. I segurament ar-
reglar-ho és molt complicat, perquè quan intentem fer una mirada ampla de tot això, 
doncs, potser –la bombolla immobiliària, l’especulació, convertir l’urbanisme en un 
element que, per part dels ajuntaments, ha servit d’instrument de finançament dels ajun-
taments–, si l’urbanisme no hagués tingut tanta implicació a l’hora de finançar els 
ajuntaments, hauríem tingut unes altres qualitats arquitectòniques; si la propietat del sòl 
fos una altra, hauria estat d’una altra manera; si la manera de finançar els equipaments 
no hagués estat vinculada a les plusvàlues de les requalificacions urbanístiques, potser 
hauríem tingut un altre model, no?

I amb això vull dir que potser ens estem quedant curts, o que seríem molt optimistes 
si pensem que amb aquesta llei podem canviar tota una sèrie de dinàmiques que ens han 
portat a estar com estem. Clar, aquesta llei té aquest aspecte del Consell de la Qualitat 
Arquitectònica, o de la part de la contractació pública. Però si pensem en el parc cons-
truït, que és el majoritari i que s’ha de fer un esforç de reforma, no?, de rehabilitació ur-
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bana, doncs, hi ha moltes... Els habitatges que es van construir els anys seixanta, setan-
ta, per unes necessitats d’habitatge molt grans; bé, la qualitat arquitectònica d’aquests 
habitatges és bastant pobra, i té a veure, doncs, amb aquesta condició econòmica amb la 
que es crea, no? És una reflexió, doncs, que volia fer.

Igual que estic pensant que la qualitat arquitectònica..., és a dir, l’arquitectura aus-
tera és una arquitectura de qualitat; no és cara, la bona arquitectura. En canvi, podem 
tenir arquitectura molt cara, no?..., la torre Agbar, les coses d’un arquitecte molt famós, 
també, eh?, que ha fet moltes coses per València. Bé, és arquitectura molt cara, però no 
és racional, no respon a la funció. En canvi, constructivament, doncs, potser està molt 
ben construïda, perquè la qualitat de la construcció en si no és el mateix que la qualitat 
de l’arquitectura. L’arquitectura és més la part d’encertar formalment amb el disseny, 
encertar..., doncs, donar resposta a les necessitats funcionals i espacials.

En aquest sentit, doncs, clar, la qualitat arquitectònica va també vinculada al model 
econòmic, i a si entenem que la economia és l’activitat que s’orienta a donar solució als 
problemes o a les necessitats humanes o és una activitat especulativa financera, que és, 
potser, el problema que hem tingut amb l’arquitectura en els darrers temps.

Com millorar la qualitat arquitectònica? Bé, doncs, potser també hauríem de –és 
una reflexió, eh?– intentar que no tornem a tenir bombolles, intentar una sèrie de coses, 
que no torni a ser això un objecte d’especulació, perquè llavors... És a dir, que el sistema 
d’incentius a l’hora de fer arquitectura sigui un altre.

Deia el senyor Montaña que estava preocupat pel tema dels contractes, i també ho 
deia el senyor Pons, no?, que pensava que potser per als municipis petits seria com molt 
complex, tot això. Sí que m’agradaria que..., si poguessin fer alguna reflexió de com do-
nar solució a això. No sé, potser són temes d’economies d’escala, que..., potser, doncs, 
fusions de municipis, mancomunar aquests serveis.

I sí que respecte..., volia que, ja que estan molt vinculats als temes municipals..., la 
composició dels consells de qualitat arquitectònica, no?, també. Penso que hi ha un de-
bat que és si això ha de ser prescriptiu, a l’hora de fer les valoracions, o de quina manera 
possibilitar la participació dels veïns, dels ciutadans, en aquests consells. Perquè, clar, 
hi ha un criteri que pot ser els experts, no?; però la responsabilitat dels experts... Bé, 
al final, qui respon davant de la ciutadania són els polítics, que són els seus represen-
tants, i potser aquests experts haurien de ser més consultius que prescriptius, no? Pen-
sar, també, quins mecanismes de participació ciutadana es podrien establir per vetllar 
per aquesta qualitat arquitectònica, que no sé si en tenen alguna idea.

I reitero l’agraïment. Gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Sí, el diputat del Grup Parlamentari dels Socialistes ha excusat la seva presència i, 
per tant, ara seria el torn de la senyora Hortènsia Grau, pel Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Gràcies als representants de la federació i de l’associació de 
municipis. I com que ja portem tot el dia de compareixences, jo em centraré més en te-
mes de la llei que afecten el món local i que, en tot cas, penso que si vostès també tenen 
esmenes ens les faran arribar –bé, tres més reflexió i una pregunta.

Una és: vostès... A veure, la llei que avui estem debatent, no?, al final posa el focus 
a sobre de l’arquitectura promoguda des de les administracions públiques. Per tant, 
queda fora tot l’àmbit privat, que al final acaba sent el responsable del 90 per cent de 
l’entorn construït, i queda fora també tot l’entorn d’infraestructures. Aleshores, només 
vetllar per l’obra que es contracta des de l’Administració pública em sembla que farà 
difícil aconseguir molts dels objectius que pretén. I potser fora bo plantejar-nos si po-
dem..., si alguna part la poguéssim ampliar també al sector privat, no? Quina és la seva 
opinió?

La segona fa referència a la llei. Al capítol de contractació i els jurats, sembla que 
posa molt èmfasi en que la millora del control dels projectes només pot ser ratificada 
o pot ser qualificada pels experts del ram, de la professió, i llavors això sembla que 
d’alguna manera deixi fora el control de l’Administració pública, que no deixa de ser 
el client, no? O sigui, l’ajuntament..., és com si hi hagués una malfiança. Llavors, aquí 
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també m’agradaria saber quina és la seva opinió al respecte, perquè en molts casos hi 
han tècnics municipals que fan els informes, i inclús al regidor que li toqui d’urbanis-
me sempre demana els informes municipals, i al final és el que deia el Sergio, els regi-
dors són els que acaben retent comptes davant de la ciutadania, i no sempre les qües-
tions fetes només amb el control tècnic han resultat millor. Per tant, volia saber quina 
és l’opinió.

Després, també, una altra reflexió. En el cas d’habitatge, el que els deia abans: clar, 
això és flagrant; que només afecti la contractació pública en el cas d’habitatge és fla-
grant, perquè, clar, només es controlaran els promotors d’habitatge públic, quan resulta 
que, normalment, si mirem el que hi ha fet d’habitatge públic, qui ha fet més innovació i 
té experiències més interessants, per exemple, en eficàcia, eficiència energètica, i té pre-
mis, fins i tot, són les promocions d’habitatge públic, i en canvi trobem grans fiascos en 
el que és..., sobretot des de fa uns anys, no?, en promoció d’habitatge privat. Bé, jo que 
visc a Cambrils, a la Costa Daurada, en trobem un munt, de pufos d’aquests, i, en canvi, 
des del sector públic, moltes vegades s’ha vetllat, doncs, per superar els estàndards de 
qualitat, no? Aquesta, l’opinió.

I, per últim, pel que fa al tema que els afecta, jo crec més clarament que és l’arti-
cle 10. L’article 10, que parla dels organismes consultius de qualitat, que han d’estar a 
les administracions locals, en ajuntaments de vint mil..., de més de vint mil, no? I aquí 
la pregunta seria: clar, actualment ja es demanen multitud d’informes quan es fa la tra-
mitació per fer una aprovació definitiva d’un planejament i tal; llavors, vostès creuen 
que això pot generar més complicació en el procés d’adjudicació? Aquesta és una pre-
gunta. I també, des del món local, des dels ajuntaments de vint mil, creuen que es pot 
garantir aquesta interdisciplinarietat, no?, que requerirà aquests organismes consultius? 
O sigui, no hi hauran desequilibris territorials? Pot haver desequilibris, perquè no tots 
els ajuntaments..., perquè això ja ens passa ara, no?, que no tots els ajuntaments ni tenen els 
tècnics, ni tenen...

Llavors, aquests eren els temes que a nivell local a nosaltres ens preocupaven. I so-
bretot aquest, no?: si creuen que el fet aquest d’aquests organismes consultius crearà di-
ferències territorials o «greuges» –entre cometes–, i a més pot generar més dificultat a 
l’hora d’aquesta contractació pública. Sobretot això, també, eh?: què passa amb els pri-
vats, si creuen que hauríem, d’alguna manera, de poder incorporar alguna cosa a la llei.

Moltes gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, en el seu nom, el senyor Ser-
gio Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar agradecer las últimas comparecencias 
que estamos substanciando, en especial a los señores Montaña i Pons por sus exposi-
ciones relacionadas con el proyecto de ley que nos ocupa. Me ha parecido, sobre todo, 
en fin, pulsar en la intervención de ambos que están razonablemente satisfechos con el 
proyecto de ley, que ha habido una participación y un diálogo que en principio entiendo 
que ha sido positivo, y que ha permitido realizar aportaciones desde esta perspectiva si-
empre de lo que es el mundo local.

Y, claro, mi primera pregunta va un poco en la línea de lo que me parece que ha sido 
el señor Montaña que ha introducido en su exposición, y que creo que ratificará un poco 
la impresión que he tenido; pero, en cualquier caso, entiendo que ustedes consideran 
que se respeta, ¿no?, la autonomía local y el reparto de competencias entre Generalitat y 
municipios en el proyecto, sin que podamos hablar de una excesiva tutela por parte, en 
este caso, de la Generalitat, en cuestiones que, muchas veces, desde la cercanía, desde 
la proximidad que los municipios en relación con el territorio representan, bueno, pues 
a veces puede verse de alguna forma condicionada. Me ha dado la impresión de que 
están satisfechos, pero, en cualquier caso, si puede ahondar en el planteamiento que le 
hago, pues, se lo agradeceré, en cualquier caso.

Sí que me gustaría –porque tampoco quiero extenderme mucho más allá en la valo-
ración de las comparecencias, que me parece que, bueno, aportan esa visión necesaria 
que, como no puede ser de otra manera, el mundo local debe tener siempre en este tipo 
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de práctica normativa–..., la reflexión que, de alguna forma, también se ha apuntado en 
estas comparecencias: el papel del urbanismo, ¿no?, en el ámbito municipal; sobre todo 
como elemento dinamizador de la economía, también, a nivel de la posibilidad de ge-
nerar puestos de trabajo en el mundo local, huyendo, en la medida de lo posible, bueno, 
pues, de las indeseadas experiencias que hemos visto vinculadas a la burbuja urbanísti-
ca, a la corrupción, a la hora de desarrollar el planeamiento urbanístico.

En definitiva, que de alguna forma esos valores a los que usted se refería relaciona-
dos con el artículo 2 del proyecto de ley, que, bueno, puedan ser realzados y que no sea 
una mera declaración de intenciones ni una agradable declaración de voluntad, sino que 
sea realmente efectivo; es decir, que podamos establecer los mecanismos necesarios, 
más allá de los que puedan haber desde el punto de vista de la fiscalización, pero, como 
digo, en una ley de esta naturaleza, que realmente eso sea también algo que contenga y 
que contemple el texto legal.

Nada más. Muchísimas gracias.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Per la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, el seu diputat ha justificat 
també la seva absència. Per tant, per acabar aquest torn, en representació de Junts pel 
Sí, la senyora Meritxell Roigé.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, presidenta. Agrair també al senyor Montaña i al senyor Pons les seves com-
pareixences i les seves aportacions, no només en aquesta compareixença avui en seu 
parlamentària, sinó també les seves aportacions i la seua feina feta al llarg de l’elabo-
ració, perquè sé que tots dos heu format part d’aquesta ponència de treball dintre ja del 
departament. I, per tant, agrair també aquesta col·laboració amb el departament.

Diversos comentaris, tot i que es veu i es detecta –i, a més, ho sabem– que com 
s’ha treballat conjuntament i, per tant, hi ha un cert consens, o un consens molt ampli, 
hauríem de dir, a l’hora de poder tindre aquest articulat i de poder haver fet aquestes 
aportacions, sí que pocs comentaris al respecte. Però sí que voldria destacar el fet de 
que el senyor Montaña ens ha dit que partim de que no estem en una gestió econòmica 
del producte exacte, estem en una gestió que el que pretén és anar a l’altre extrem, no? 
És a dir, és evident que hi ha d’haver sempre una gestió econòmica, però el que vo-
lem és que hi hagi una qualitat, i que veiem aquesta qualitat i que la puguem valorar, 
i que, per tant, ens preocupem sobre la correcta definició de l’espai públic i com això 
ingereix en les nostres viles. I, per tant, des de les associacions municipalistes i des de 
la gent que estem al món local, també, hem de vetllar perquè tinguem unes viles or-
denades i unes viles d’acord amb l’entorn, i sobretot amb una qualitat, sempre, en tots 
els projectes.

També ha demanat que, com a objectiu principal –que suposo que és pel qual van 
vetllar–, no es generés més confusió a l’Administració local. Els que estem a l’Adminis-
tració local patim moltes vegades les diferents normatives, i sobretot aquells municipis 
mitjans, petits, que tenen les infraestructures que tenen a l’hora de poder..., i els mitjans 
personals que tenen a l’hora de poder desenvolupar les competències. I, per tant, també 
que es vetllés perquè no es generessin més obligatorietats a l’Administració sense tin-
dre els suficients recursos, que és el que acostuma a passar a les administracions locals, 
que acabem sent els que rebem totes les competències, perquè som els més propers als 
ciutadans, però que després ens trobem que no tenim recursos per tal de poder-ho por-
tar a terme. I l’objectiu d’aquesta llei, precisament, és poder també tindre este suport 
supramunicipal que vagi més enllà i que no només es compti..., perquè evidentment els 
municipis petits no podran tindre el suport propi; per tant, requeriran el suport d’orga-
nismes més enllà del món local, més supramunicipals.

I se’ns va demanar, amb aquesta al·legació, que es recollís aquesta situació respec-
te al consell de qualitat. Evidentment, així es va fer, perquè també entenem que hi han 
d’estar els representants, igual que la resta de representants de les associacions muni-
cipalistes; han d’estar dintre d’aquests consells, perquè creiem que és important que la 
veu del món local hi siga, perquè a vegades no s’escolta prou el món local, i, per tant, és 
important que el món local hi siga, perquè al final és el que ho acaba coneixent.
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I també ens ha afegit que no hem inventat cap figura nova respecte a la contractació. 
No, i jo ho lamento, perquè tant de bo haguéssim pogut afegir alguna figura nova, per-
què voldria dir que tindríem les competències per fer-ho, cosa que no tenim. I, per tant, 
ens hauria agradat poder haver modificat, en certa mesura, la Llei de contractes, que a 
dia d’avui s’està tramitant a nivell de les Corts, i que, per tant, també ens marca el mo-
del a seguir, i que sí que ens agradaria de poder haver anat una mica més enllà del que 
hem anat, i que al final continua primant molt aquella part objectiva que moltes vegades 
ens acaba encaixonant a l’hora de poder determinar o valorar uns projectes.

Pel que fa a la intervenció del senyor Pons, la seva preocupació perquè no suposi 
també agreujar aquesta complexitat als municipis petits, és el que acabo d’exposar, no?, 
és aquest fet; és a dir, el nostre objectiu –perquè també ens creiem el país que tenim– és 
que tots els municipis tinguin el màxim suport possible i puguem tindre aquell suport 
del Govern de la Generalitat i, per tant, poder tindre aquell suport a l’hora de poder 
exercir estes competències que li donem. Però, a la vegada, jo crec que més que un 
greuge ho hem de veure com una oportunitat que han de tindre els ajuntaments i com 
una eina que fins ara no tenien a l’hora de poder valorar més aquelles coses que perdu-
raran en el temps i que a dia d’avui ens donen aquesta..., de vegades ens encaixonen i 
ens donen aquesta situació que no ens acaba d’agradar, tampoc, a molts dels que estan a 
dia d’avui governant, perquè no tenen una altra opció. I, per tant, amb aquesta llei potser 
podrem anar més enllà.

I també l’objectiu de que siga una eina de treball de forma multidisciplinària. Evi-
dentment, nosaltres considerem –i ho hem parlat molt en les sessions anteriors– que 
això no és una llei només dels arquitectes, sinó que és una llei que ha d’anar lligada a 
tot el procés constructiu, a tot el procés arquitectònic, i des del principi hi han molts 
sectors, molts col·legis professionals que intervenen i als quals també hem fet partícips 
d’aquesta llei. I, per tant, el compromís és aquest.

Acabo. Sabem que, com he dit, van treballar en aquesta llei des d’un principi, sa-
bem que van fer les aportacions. Tot i això, ens mantenim oberts, per part del nostre 
grup. Creiem que és una llei que compta amb un consens important, i així volem que 
sigui, com més consens..., i, sobretot, que el món local hi estigui absolutament d’acord i 
el consideri seu. Si el món local no el considera seu, esta llei no tindrà recorregut, i, per 
tant, ho tenim claríssim. I això és el que els demanem: que continuen al nostre costat al 
llarg de tot este procés, per tal de tindre aquesta llei, que principalment va adreçada als 
ajuntaments del nostre país.

Moltes gràcies.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

I obriríem ara, per acabar, un torn de cinc minuts per cada un dels compareixents, 
per acabar de concretar o contestar tot el que creguin vostès convenient. Comença vos-
tè, senyor Montaña.

Pere Montaña Josa

Moltes gràcies. Això sí que és difícil, eh?, per un que no té la dinàmica. Diu: «Ara» 
–diu–, «té cinc minuts per contestar tot això.» (L’orador riu.) M’hauré de limitar.

Hi ha hagut una reflexió del diputat de Ciutadans Sergio Sanz..., entenc que una re-
flexió molt interessant, eh? És a dir, la llei és necessària en tant que en el passat... La 
llei és necessària per assumir que l’arquitectura defineix el paisatge del nostre país. 
I quan nosaltres veiem les imatges de les nostres ciutats i dels nostres pobles, i quan 
voltem pel territori veiem determinades imatges, les veiem amb relació al valor que li 
hem volgut donar o la importància que li hem volgut donar a uns elements que apa-
reixen en les nostres vides, que configuren la nostra relació amb el nostre entorn im-
mediat, i que alguns sostenim que si és un entorn, diguéssim, més endreçat, si les pro-
porcions estan més aconseguides, si les composicions són més netes, si els colors i 
els materials estan més ben relacionats amb el nostre país, amb la nostra llum, amb la 
nostra terra.

Per què ens agrada un poble italià i potser no ens agrada un poble del nostre país? 
Doncs, segurament, perquè quan anem allà veiem uns colors, un no sé... Bé, hi han 
perdurat en el temps, hi ha hagut una cultura. Hi ha hagut una cultura respecte de 
com cuidar, construir, mantenir uns espais. Això té a veure amb la bombolla? Pot te-
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nir-hi a veure o no. Si ho plantegem així, estenem molt l’àmbit de la bombolla, perquè 
arribaríem des del desenvolupisme postfranquista, en termes del desenvolupament de 
determinats barris i polígons, etcètera i tal, que van aportar en el nostre país, produc-
te de les onades migratòries i l’autoconstrucció, a molts barris de les nostres ciutats, 
una arquitectura d’un gran valor emocional –d’un gran valor emocional, perquè és 
l’autoconstrucció dels nostres pares, dels nostres avis; per tant, té un valor emocio-
nal extraordinari–, però d’una baixa aportació, en termes de qualitat arquitectònica, 
diríem, des d’aquest punt fins a l’esclat de la bombolla immobiliària dels anys últims 
passats, producte, diguéssim, d’unes alegries i tal, d’uns moments i el crèdit i el tal i 
el no-sé-què. 

És un període tan ampli el que ha configurat això, que la reflexió em sembla molt 
interessant. Per què? Perquè està molt bé poder precisar on situem això. Estem davant 
d’una llei, crec –és una opinió–, que ha anat quedant, perquè s’ha anat ajustant en 
l’entorn del que ens demana. Aquesta llei podria ser molt més ambiciosa, certament. 
I poder ho hauria de ser. Però potser si ho fos molt o pretengués ser-ho molt ara no li 
tocaria.

Aquest primer pas és imprescindible perquè se’n puguin construir uns altres, des-
prés. Però si no construeixes a partir d’aquesta normalitat, endevinant molt on està el 
problema o aquest model del finançament local, de la plusvàlua com a element genera-
dor de tal, etcètera, això sí que necessita un àmbit de reflexió molt més ampli, i entenc 
que és la llei, el text, el territori, etcètera i tal, per crear mecanismes, diguéssim, que 
superin aquesta situació.

Diu: «Com que això no ho tenim, ara no toca la Llei de l’arquitectura.» No, no. La 
Llei de l’arquitectura toca perquè hem de posar en valor el patrimoni construït, aquell 
que s’ha de remodelar i aquell que es construirà, que mantindrà la imatge dels nostres 
pobles i ciutats. 

Com proveïm de sòl? Com proveïm de més habitatge? De quina manera s’establei-
xen les relacions entre el finançament local i...? És un altre..., és un altre debat, entenc 
que absolutament transcendent i molt important. 

Se’ns demana... Per tant, quan es diu «per millorar la qualitat, intentar no tornar a 
caure en efectes bombolla», totalment d’acord. Això per descomptat. I quan es diu que 
la qualitat no va lligada al cost, ho subscric totalment, no té per què. És a dir, efectiva-
ment, el plantejament que s’ha fet és un plantejament absolutament signable. 

Però la llei et diu: «Precisem en el tema dels contractes.» Hi ha hagut alguna altra 
pregunta que plantejava el tema dels contractes. En el tema de la contractació les aler-
tes no venen tant... I hi estic totalment d’acord, eh?, si es pogués inventar estaria bé; di-
guem-ne, jo des del món local he intentat moltes vegades fer aportacions en la Llei de 
contractes –general de l’Estat, eh?–, per poder plantejar mecanismes, diguéssim, que 
facilitessin una mica aquest món, que és una mica pervers. 

En el moment actual és difícil, perquè com que també s’ha centrat molt el focus 
sobre el tema de la contractació pública, mals moments per plantejar segons quins in-
vents. Ho dèiem, això dels invents, més en la línia de dir..., perquè aquesta llei tingués 
més seguretat jurídica. Perquè si aquesta llei inventa sobre una cosa que algú pot de-
terminar que és competent d’una llei de contractes, absolutament ens quedem amb la 
llei suspesa només començar. I flac favor li faríem a l’arquitectura i al procés de creació 
arquitectònic, col·locant-li un text legal que quedés embarrancat per una qüestió d’a-
quest tipus. Per tant, és una qüestió estratègica, si vostès volen, que crec que cal tenir 
en compte.

Intentaré resumir més encara, eh? Catalunya Sí que es Pot ens parla del comitè 
d’experts. És que el comitè d’experts cal quan els elements que s’han de valorar són 
els subjectius i no els objectius. I aquí la llei no ha trobat millor manera per fer-ho, i 
aquest jo crec que és un element que aquesta llei no podrà canviar. És a dir, en l’in-
forme tècnic, els tècnics municipals, el tal, la responsabilitat de la contractació recau 
sobre l’Administració. I això és indiscutible; per molt comitè d’experts que hi hagi, per 
molt jurat que hi hagi, sobre qui recau la responsabilitat són els representants de l’Ad-
ministració –per tant, regidor, regidora, tècnics municipals que signen els informes, 
etcètera i tal. 
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Ara bé, si en el plec de condicions s’estableixen mecanismes de valoració subjec-
tius. Quan diem «subjectius» no vol dir a mi m’agrada això o no m’agrada, sinó que 
vol dir que són elements que no és «aquest és deu cèntims més barat que aquest al-
tre» o «aquest l’executaran en un termini inferior al d’aquest altre», que són elements 
objectivables. Aleshores, la llei determina que hi hagi un comitè d’experts. Per què 
determina que hi hagi un comitè d’experts? Home, perquè no depengui només d’una 
persona. És a dir, intenta posar-ho una miqueta més complicat i intentar eludir els 
mecanismes de dir: «Bé, és que al final el que has acabat és aprofitant els elements 
subjectius per determinar el que a tu t’agradava més.» Per tant, és un mecanisme, en 
aquest cas, de defensa. 

Diu: «Com..., si és només arquitectura pública queda fora la privada?» És que jo 
crec que aquí hi ha un element important de la llei quan parla dels comitès de control 
de la qualitat arquitectònica. Perquè quan determina que al planejament urbanístic, un 
municipi podrà –atenció i ho aclareixo: podrà; de més de vint mil habitants, podrà– 
crear una comissió. Alhora podrà, també, introduir en el seu planejament urbanístic, 
mitjançant pla especial, la figura de planejament de desenvolupament que correspon-
gui, o en el seu POUM introduir, delimitar un àmbit, i dins d’aquest àmbit delimitar 
les condicions, diguéssim, de control de determinats aspectes que no tenen a veure 
amb els paràmetres bàsics d’alçada edificable, profunditat, no-sé-què, sinó relacionats 
amb volum, composició, materials, etcètera –per tant, en qualitat. Podrà? Si ho podrà 
fer i ho farà, aquí entrarà tota l’arquitectura, eh?, la pública i la privada. El que cal-
drà és que això que s’introdueix en el planejament urbanístic estigui determinat d’una 
manera clara. Clara, perquè sigui absolutament objectiu l’informe tècnic que pugui 
acabar avalant la concessió o no d’aquella llicència o d’aquell permís, que no generi 
més inseguretat jurídica en el procés. Aquesta és una qüestió que també ens han de-
manat moltes vegades.

Per tant, aquest és el mecanisme pel qual l’arquitectura exemple, que és l’arquitec-
tura pública, es trasllada d’exemple a l’arquitectura privada. Diu: «Això pot ser a tot 
arreu?» No. Han de ser àmbits que estiguin ben justificats. I per això és tan important 
que el planejament els justifiqui, perquè aquests àmbits perfectament justificats ho se-
ran amb relació a determinats nuclis de determinats municipis, amb relació a deter-
minar unes condicions d’entorn, amb relació a buscar elements que puguin anar-nos 
ensenyant maneres de mantenir una determinada imatge, eh?, i unes determinades 
regles. 

Amb això jo diria que puc haver contestat l’article 10 amb allò del podran, eh? Po-
dran i tal. Clar, si no ho fan tots, es poden generar desequilibris? Sí. Segurament. I això 
ens pot passar. Però per això hi han governs diferents a cada municipi i les voluntats, 
no?, el dallò. 

El Partit Popular, en Sergio Santamaría, ens parlava de si..., que l’hi reafirméssim 
respecte a l’autonomia local. Crec que amb el que acabo de contestar... És a dir, la nos-
tra posició és que amb aquests mecanismes es respecta l’autonomia local, perquè és des 
del planejament urbanístic local que adoptes determinades decisions i les desenvolupes. 
I els elements de caràcter general et donen el marc sobre el que has de desenvolupar 
aquests elements. Per tant, jo crec que aquí, quant a l’autonomia i invasió de competèn-
cies, no n’hi ha, o nosaltres interpretem o hem interpretat que no n’hi ha amb el diàleg 
obert que hem tingut.

I la Meritxell Roigé. Quan ens parlaves..., allò del valor de separar, eh?, el valor de 
marcat del procés de creació arquitectònica, el valor cultural, es a dir, allò que ens iden-
tifica. Fixeu-vos en l’exemple que us he posat abans, no? Aquesta... I acabaria amb això, 
aquesta síntesi: hem fet molta arquitectura que pot tenir molt poc valor arquitectònic, 
però té un gran valor emocional –per mi això és arquitectura important per al país–; el 
que no ens podem, o no ens hauríem de permetre és fer molta arquitectura vulgar, que 
no fos ni emocional, ni cultural, ni econòmicament eficient.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament 

Senyor Pons, quan vulgui.
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Pere Pons Vendrell

Bé, contestant primer al diputat Sergi Sanz. Evidentment, tens tota la raó, però la llei 
no els resoldrà, molts d’aquests aspectes, perquè és una llei de l’arquitectura. Vull dir, 
difícilment podrà defensar el món local. Si ens preguntes pel món local. El món local 
estem infrafinançats. Evidentment, l’urbanisme ha fet molt de mal, i segurament tam-
bé algun mal projecte hi ha acabat d’ajudar. Per tant, tens tota la raó quan fas tot aquest 
encerclat que estàs fent de que evidentment això no s’ha de convertir amb un increment 
del cost de l’arquitectura. Si precisament la bona arquitectura és aquella arquitectura en 
què segurament el seny i la raó està per sobre del cost i hi ha d’haver un edifici que ha 
d’envellir bé. I del que hem de ser tots capaços és de fer aquella arquitectura perdurable, 
perquè l’arquitectura que ha de fer l’Administració, si no és una arquitectura racional, 
ens ho encareix a tots, no? 

Jo hi ha dues coses, que és..., l’arquitectura ja tècnicament té uns codis d’edifica-
ció, té uns reglaments i unes normatives que moltes vegades sí que provoquen això, que 
provoquen que fins i tot de vegades fem un sobrecost en edificis que a vegades no els 
cal. I al món local ho patim cada dia, perquè, doncs, es plantegen moltes vegades co-
ses per a qualsevol tipus d’edifici, i tu t’agafes segons quin tipus de local social a aquests 
pobles perduts arreu de Catalunya i tens el mateix grau de tecnificació, que a vegades 
dius: «Home, no té sentit, per a aquest edifici que està obert dues hores.» Però això..., 
l’arquitectura no va per aquí. Això són uns altres reglaments que, en tot cas, estan mal 
fets, no?

Jo et dono tota la raó de que evidentment s’haurien de resoldre. Jo crec que per 
aquí no ens vindrà, però realment jo crec que sí que ens millorarà, segurament, molts 
d’aquests projectes o d’aquestes obres que abans de la crisi s’havien arribat a fer, i que 
segurament si els projectes estiguessin ben definits a l’hora de contactar i amb comitès 
d’experts, potser no hauria passat.

Penseu que el 60 per cent del municipis de Catalunya tenen menys de dos mil habi-
tants. Amb menys de dos mil habitants, clar, en cap moment és una ingerència, no?, que 
hi hagi una llei, que es reguli i que es munti. De fet, quan es fan aquests concursos per a 
aquests tipus de projectes, ja des del món local s’acostumen a fer aquests... I és allò que 
convides algun arquitecte que no hi participa pel que ja hagi fet; convides, segons com, 
al del municipi veí. Perquè, clar, des del..., fer que el tècnic municipal, d’un municipi de 
dos mil habitants, que ho toca tot, hagi de pronunciar-se ja es fa difícil. I això ja s’està 
fent, però no s’està fent d’una forma més o menys reglada. I crec que la llei el que farà és 
arreglar-ho, donar-hi transparència i que és faci bé.

Clar, contestant a la senyora diputada Hortènsia Grau, els criteris, evidentment, ja 
fa anys que quan hi ha l’informe del tècnic, hi ha l’informe del secretari..., i els regidors 
o els alcaldes poca cosa hi fem, a l’hora d’adjudicar. Però sí que moltes vegades de-
pens d’un tècnic i d’un secretari. I jo crec que és bo que en aquests projectes singulars, 
aquests projectes que fa l’Administració, això se’ns obri. 

I, bé, sí que és veritat, que vostè ho ha dit d’una manera clara: «Bé, que això només 
ho farà una part molt petita del parc de l’arquitectura.» És veritat, segurament. Jo crec 
que d’aquí a uns anys segurament es parlarà d’una llei d’arquitectura en tot l’àmbit de 
l’edificació, i que segurament aquells projectes emblemàtics, d’alguna manera, quan en-
trem en el paisatge, que és un bé comú i és un bé de tots, i que d’alguna manera quan 
aquest senyor construeix, construeix per a ell, però em construeix a mi, segurament 
aquesta llei s’haurà d’ampliar i s’haurà de perfeccionar. Clar, partim de que no tenim 
res i segurament de començar des del món local i des de l’Administració a començar a 
autoregular-nos nosaltres. I jo, vaja, estic plenament d’acord amb vostè quan diu que se-
gurament haurem d’anar més endavant i per què això no es creix.

De totes maneres, fins ara no teníem res. Jo crec que ens hem d’obligar. Però, de la 
mateixa manera, el paisatge..., ja ho hem entès avui en dia tots, que el paisatge moltes 
vegades no recau ni al mateix municipi, que de vegades és el que et fa el municipi veí i 
en formem tots part. En una ciutat, evidentment si confiem només en que la Llei de l’ar-
quitectura, a través dels edificis públics, ho arreglarà... No. L’urbanisme sí que ajudarà 
més, però tampoc. 

El diputat del PP, el senyor Sergio Santamaría. Bé, si hi ha hagut acord amb el món 
local... Jo crec que hi estem plenament d’acord. Jo crec que ho hem d’entendre com una 
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tutela, com una ajuda; s’està plantejant en aquests contactes més singulars, i en tot cas 
hem de veure com funcionen aquests comitès, i com, realment, aquests consells asses-
sors s’estipulen. Jo crec que això..., anirem veient també com s’acaben i s’acaben de 
perfeccionar. I jo entenc que els tècnics municipals n’havien de formar part; jo crec 
que és bo que sigui flexibilitzat; però també crec que és bo que se separi el que eren els 
consells de participació, que són els que han de decidir realment si es fa aquella obra o 
es promou aquell tipus d’actuació urbanística, quan entrem en el contingut del mateix 
document.

I a la diputada Meritxell Roigé... Home, jo crec que nosaltres, des del món local, 
no volem complexitats –no les hem de voler–, però és que el món local ja està ple de 
complexitats; és a dir, en aquests municipis que donava abans, de menys de dos mil ha-
bitants, i que em sembla que en tenim el 40 per cent que són de menys de mil, tens el 
POUM, tens un fotimer de normativa i de coses, que hi ha d’haver, aquesta complexitat. 
Per tant, jo crec que a la llarga ens ha de posar facilitats en aquests aspectes.

I disculpes, que he acabat el temps.

La secretària quarta de la Mesa del Parlament

Bé. Gràcies per la seva compareixença, pel treball previ al projecte de llei, i per 
aquest treball legislatiu parlamentari.

Gràcies a tots i bon vespre.

La sessió s’aixeca a les set del vespre i tres minuts.
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