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Sessió 9.1 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a les deu del matí i tretze minuts. Presi-

deix Assumpta Escarp Gibert, acompanyada del vicepresident, Sergio Sanz Jiménez, i de 

la secretària en funcions Irene Fornós Curto. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez 

Garcia.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, David Bertran Román, Marina Bravo 

Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serrano i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciuta-

dans; Narcís Clara Lloret, Gemma Geis i Carreras, Antoni Morral i Berenguer, Eduard Pujol 

i Bonell i Josep Maria Forné i Febrer, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, 

Lluïsa Llop i Fernàndez, Mònica Palacín París i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. Repu-

blicà; Rosa Maria Ibarra Ollé, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i David Cid Colomer, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire i la promoció del transport assequi-

ble (tram. 250-00343/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 31; esmenes: BOPC 

182, 11).

2. Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de Cap Roig (tram. 250-00353/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 143, 43).

3. Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic d’infraestructures Marto-

rell-Abrera (tram. 250-00377/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, junta-

ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-

tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 172, 

13; esmenes: BOPC 209, 22).

4. Proposta de resolució sobre la mobilitat i la zona tarifària a Mataró (tram. 250-00379/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb dos altres diputats del Grup 

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

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 172, 19; esmenes: BOPC 209, 25).

5. Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de la carretera B-40 entre Abrera 

i Sant Sadurní d’Anoia (tram. 250-00381/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

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

BOPC 172, 21; esmenes: BOPC 209, 27).

6. Proposta de resolució sobre les inundacions al barri de la Farinera, de Sant Vicenç de 

Castellet (tram. 250-00387/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 177, 58; 

esmenes: BOPC 216, 18).

7. Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista C-32 (tram. 

250-00399/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 182, 22; esmenes: BOPC 

216, 19).

8. Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat 

(tram. 250-00400/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 182, 23; esme-

nes: BOPC 216, 19).

9. Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport públic a Vallirana 

(tram. 250-00424/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 47).
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10. Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat (tram. 250-00430/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 55).

11. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-

ritori i Sostenibilitat sobre la retallada de recursos al Consorci de l’Habitatge de Barcelona 

per a rehabilitacions i ajuts al lloguer (tram. 354-00056/12). David Cid Colomer, del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió in-

formativa.

12. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Terri-

tori i Sostenibilitat sobre el bloqueig a la destinació del 30 per cent de les noves promocions 

i les grans reformes d’habitatges a l’habitatge assequible (tram. 354-00062/12). David Cid 

Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·li-

citud de sessió informativa.

13. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma SOS Costa Brava 

davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la seva posició amb relació al Pla direc-

tor urbanístic del sistema costaner del litoral gironí (tram. 356-00236/12). Natàlia  Sànchez 

Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 

 Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Marc Sanglas i Alcan-

tarilla, del Grup Parlamentari Republicà, Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Molt bon dia. Bon dia a tots i a totes. Començaríem la Comissió de Territori. 

Qüestió d’ordre

(Marc Sanglas Alcantarilla demana per parlar.) Sí, senyor Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; bon dia, presidenta. Per manifestar que, amb motiu de les detencions realitza-
des aquest dematí sobre membres del CDR i alcaldes de la formació política CUP, 
aquest grup polític vol manifestar el seu desacord amb aquesta repressió política 
existent al país amb molts motius, en aquest cas amb càrrecs electes i membres dels 
CDRs. I manifestem que nosaltres no participarem d’aquesta comissió i marxarem 
tots, els cinc membres d’aquesta comissió, marxarem de la comissió.

Gràcies.
(Eduard Pujol i Bonell demana per parlar.)

La presidenta

Perdó. Senyor Pujol?

Eduard Pujol i Bonell

Presidenta Escarp, gràcies. Senyores i senyors diputats, la repressió continua, la 
monarquia del 155 continua envalentida amb la repressió. Una cosa són citacions 
i l’altra són detencions. Si no hi ha normalitat, si l’Estat ha decidit que no hi hagi 
normalitat, doncs no hi pot haver normalitat; no serem nosaltres els que actuarem 
amb normalitat.

No hi ha alcaldes nostres ni alcaldes dels altres: hi ha alcaldes, alcaldes electes 
votats per la ciutadania, avui detinguts...

La presidenta

Senyor Pujol...
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Eduard Pujol i Bonell

Sí, no, no...

La presidenta

...li demanaria si...

Eduard Pujol i Bonell

Sí, però és que fer pedagogia de l’anormalitat, senyora Escarp...

La presidenta

Sí, però és que no està en l’ordre del dia avui, la pedagogia de l’anormalitat. Avui 
és una constatació d’ordre del dia, perquè és que, si no, he de cedir la paraula a la 
resta de grups parlamentaris.

Eduard Pujol i Bonell

Doncs molt ràpidament. Nosaltres també marxarem d’aquesta comissió; si no hi 
ha normalitat, no podem actuar amb normalitat. I un prec: l’Estat, si us plau, que 
pari i que posi l’estop, i que ja n’hi ha prou.

(Marina Bravo Sobrino demana per parlar.)

La presidenta

Molt bé; gràcies. Senyora Bravo, vol dir alguna cosa?

Marina Bravo Sobrino

No, únicamente manifestar que asistir a las comisiones y participar en ellas es 
una obligación de todos los diputados, y no hacerlo boicotea el normal funciona-
miento de esta cámara. Creemos que eso no se puede admitir.

La presidenta

D’acord amb el lletrat..., d’acord amb el secretari general i amb el lletrat major, 
que s’ha consultat, el que no hi ha és quòrum suficient..., o sigui, no hi ha quòrum 
de votació.

Per tant, donat que estem en una comissió on tot és decisori, perquè tot són pro-
postes de resolució que s’han de votar, doncs ajornarem aquest ordre del dia per a 
una altra sessió, perquè no hi ha quòrum de votació. (Algú diu: «Molt malament.») Ja.

La sessió se suspèn a un quart d’onze del matí.
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